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ACTA DE LA COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

Sessió de 14 de març de 2018 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 14 de març de 2018, s’hi reuneix 

la COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

SEGURETAT I PREVENCIÓ, sota la presidència de l’Ima. Sra. Francina Vila i Valls. Hi 

assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gerardo Pisarello Prados, Jaume Asens Llodrà, Gala 

Pin Ferrando, Eloi Badia Casas, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Santiago 

Alonso Beltrán, Marilén Barceló Verea, Trini Capdevila i Burniol, Jordi Coronas i Martorell, 

Carmen Andrés Añón, Ángeles Esteller Ruedas, Maria Rovira Torrens i Gerard Ardanuy i 

Mata, assistits per l’assessora jurídica, Sra. Anna Martori Salichs, que actua per delegació del 

secretari general i que certifica. 

 

També hi són presents les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Laura Pérez Castaño, Raimond Blasi 

Navarro, Francisco Sierra López, Montserrat Benedí i Altés; la Sra. Lola López Fernández, 

comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat, i els Srs.: Amadeu Recasens Brunet, 

comissionat de Seguretat; Jordi Martí Grau, gerent municipal; Ferran Daroca Esquirol, gerent 

de Recursos Humans i Organització; Francisco Rodríguez Jiménez, gerent de l’Institut 

Municipal d’Informàtica, i Òscar Rebollo Izquierdo, director d’Acció Comunitària. 

 

S’obre la sessió a les 10 h. 

 

La presidenta comenta que ha entrat una declaració institucional que ha aconseguit totes les 

firmes. 

Manifesta que se li ha demanat que el punt 21 de l’ordre del dia, que és una pregunta de 

Ciutadans, es tracti com a punt número 3 perquè li va millor a qui l’ha de respondre i, per tant, 

que es tracti abans de la iniciativa de la CUP. 

 

I)  Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 S’aprova. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d’ofici 

 

El Sr. CIURANA vol veure els expedients 4 i 6 del despatx d’ofici i demana si algú del govern 

pot donar alguna explicació del 4 concretament, que és un import molt important. Explica que 

és l’adaptació d’una creativitat d’una campanya i accions de comunicació per valor de gairebé 

mig milió d’euros, concretament per 423.500 euros. Per tant, més enllà de veure l’expedient, 

vol saber si algú del govern li pot donar alguna explicació. 

 

La Sra. PIN respon que ara mateix no perquè no depèn d’ella, però es compromet a comentar-

ho i espera que al llarg del matí li pugui donar una resposta. 
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La presidenta pregunta si es passarà la resposta per escrit. 

 

La Sra. PIN diu que per escrit o verbalment, però que quedarà resposta. 

 

El Sr. CIURANA reitera que vol una explicació respecte a aquest tema. 

 

En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, ES COMUNIQUEN les 

resolucions següents: 

 

1.-  (20174471)  

Del gerent municipal, de 22 de febrer de 2018, que adjudica a l’Associació Teatral Mousike el 

contracte de la implantació del programa de prevenció de les violències amb joves i adolescents 

en centres educatius; aprova el reajustrament d’anualitats en el sentit d’anul·lar parcialment la 

despesa corresponent a l’any 2018, i amplia el mateix import la del 2019; per als exercicis 

2018-2019, i per un import de 150.918,56 euros. 

 

2.-  (20181003) Districte de Gràcia 

Del gerent municipal, de 23 de febrer de 2018, que adjudica a Can Cet Centre d’Inserció 

Sòciolaboral el contracte per al control d’accessos, missatgeria i informació bàsica als usuaris 

de l’edifici municipal de la seu del Districte de Gràcia, per als exercicis 2018-2020, i per un 

import de 134.101,28 euros. 

 

3.-  (20180007)  

Del gerent municipal, de 2 de març de 2018, que adjudica a Protección de Patrimonios, SA el 

contracte dels serveis de seguretat per a dos edificis de la Gerència d’Ecologia Urbana, edifici 

oficines centrals ubicat al carrer Torrent de l’Olla i centre de manteniment Via Favència i 

anul·la part de l’autorització de la despesa, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 

160.968,24 euros. 

 

4.-  (33/18)  

Del gerent municipal, de 9 de febrer de 2018, que aprova els Plecs de clàusules i convoca 

licitació per a l’adjudicació del contracte per a la realització de les adaptacions de la creativitat 

de les campanyes i accions de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 

2018-2019, i per un import de 423.500,00 euros. 

 

5.-  (2018/3)  

Del gerent municipal, d’1 de març de 2018, que aprova el Plec de clàusules i autoritza la 

despesa del contracte relatiu a la Xarxa Empreses Nust (Nous Usos Socials del Temps), per als 

exercicis 2018-2019, i per un import de 153.997,84 euros. 

 

6.-  (2018/15)  

Del gerent municipal, de 6 de març de 2018, que aprova els Plecs de clàusules i convoca 

licitació per a l’adjudicació del contracte d’estratègia d’impuls del consum responsable, per als 

exercicis 2018-2019, i per un import de 59.967,60 euros. 

 

7.-  (2018/24)  

Del gerent municipal, de 6 de març de 2018, que aprova els Plecs de clàusules i convoca 

licitació per a l’adjudicació del contracte d’estratègia d’impuls de política alimentària, per als 

exercicis 2018-2019, i per un import de 59.967,60 euros. 
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8.-  (2018/53)  

Del gerent municipal, de 6 de març de 2018, que aprova els Plecs de clàusules i convoca 

licitació per a l’adjudicació del contracte d’un servei d’assessorament i assistència tècnica per a 

la revisió dels informes dels projectes de convocatòries de subvencions i de subvencions 

extraordinàries a les entitats dedicades a l’àmbit de la justícia global, per als exercicis 2018-

2019, i per un import de 164.802,00 euros. 

 

9.-  (20189103) Districte de l’Eixample 

Del gerent municipal, de 15 de febrer de 2018, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza 

despesa i inicia l’expedient de contractació de subministrament d’aigua mineral per lots per al 

consum de personal del Districte de l’Eixample, per als exercicis 2018-2020, i per un import de 

22.266,20 euros. 

 

10.-  (203/2017) Districte d’Horta-Guinardó 

Del gerent municipal, de 22 de febrer de 2018, que aprova els Plecs de clàusules i convoca 

licitació per a l’adjudicació del contracte per al subministrament dels equips multifunció i 

fotocopiadores del Districte d’Horta-Guinardó, per als exercicis 2018-2022, i per un import de 

146.320,69 euros. 

 

11.-  (5/2017)  

De l’alcaldessa, de 15 de febrer de 2018, que aprova la denominació passatge d’Isabel Vicente 

per a l’espai del passatge interior de l’Escola Univers, entre Bailén i Quevedo (Districte de 

Gràcia). 

 

12.-  (6/2017)  

De l’alcaldessa, de 15 de febrer de 2018, que aprova la denominació de plaça de Maria 

Mullerat, entre els carrers Pere Llobet, Tirso i Jaume Cascalls (Districte de Gràcia). 

 

13.-  (1/2018-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 5 de febrer de 2018, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de projecte 1 (família 

General) adscrit al Departament d’Intervenció Social a l’Espai Públic (Gerència de Drets 

Socials). 

 

14.-  (2/2018-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 26 de febrer de 2018, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió dels llocs de treball de tècnic/a 3 (família Serveis Socials), 

per mobilitat voluntària horitzontal, en la categoria de TS en psicologia de l’IMSS, de l’IMPD, 

de la Gerència de Drets Socials i de la Gerència de Drets de ciutadania, Participació i 

Transparència. 

 

15.-  (3/2018-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 26 de febrer de 2018, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió dels llocs de treball de tècnic/a 3 (família Serveis Socials), 

per mobilitat voluntària horitzontal, en la categoria de TS en pedagogia de l’IMSS i de la 

Gerència de Drets Socials. 
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16.-  (4/2018-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 26 de febrer de 2018, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió dels llocs de treball de tècnic/a 4 (família Serveis Socials), 

per mobilitat voluntària horitzontal, en la categoria de TM d’Educació Social de l’IMSS, de 

l’IMPD, de la Gerència de Drets Socials i de la Gerència de Drets de ciutadania, Participació i 

Transparència. 

 

17.-  (5/2018-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 9 de febrer de 2018, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de projecte 2 (família 

General) adscrit al Departament de Xarxa d’Equipaments de Proximitat (Gerència de Drets de 

Ciutadania, Participació i Transparència). 

 

18.-  (6/2018-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 12 de febrer de 2018, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a 2 (família Serveis 

Urbanístics i d’Obra) adscrit al Departament d’Obres i Manteniment de la Direcció de Serveis 

de Llicències i Espai Públic (Gerència del Districte de Gràcia). 

 

19.-  (8/2018-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 14 de febrer de 2018, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de cap de secció 1 (família General) 

adscrit a la Direcció Executiva de Comunicació (Gerència de Recusos). 

 

20.-  (9/2018-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 14 de febrer de 2018, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de suport 3 (família General) adscrit al 

Departament d’Obres i Manteniment de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 

(Gerència del Districte de Ciutat Vella). 

 

21.-  (10/2018-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 14 de febrer de 2018, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de projecte 2 (família 

General) adscrit al Departament de Desenvolupament de la Direcció de Serveis de Comunicació 

Interna, Desenvolupament i Atenció al Personal (Gerència de Recursos Humans i 

Organització). 

 

22.-  (11/2018-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 14 de febrer de 2018, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de cap de secció 1 (família General) 

adscrit al Departament de Llicències i Inspecció de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai 

Públic (Gerència del Districte de Gràcia). 

 

23.-  (12/2018-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 15 de febrer de 2018, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de projecte 2 (família 

General) adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (Gerència del Districte de 

Sarrià-Sant Gervasi). 
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24.-  (13/2018-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 15 de febrer de 2018, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a 2 (família Serveis 

Urbanístics i d’Obra) adscrit al Departament de Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic 

(Gerència d’Ecologia Urbana). 

 

25.-  (14/2018-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 15 de febrer de 2018, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de suport 3 (família General) adscrit a 

la Direcció de Transparència i Bones Pràctiques (Gerència de Recusos). 

 

26.-  (15/2018-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 16 de febrer de 2018, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de suport 1 (família General) adscrit a 

la Direcció de Serveis de Llicències (Gerència d’Ecologia Urbana). 

 

27.-  (16/2018-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 26 de febrer de 2018, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a 2 (família Serveis Jurídics) 

adscrit al Departament de Serveis Jurídics de la Direcció de Planificació i Innovació (Gerència 

de Drets Socials). 

 

28.-  (17/2018-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 26 de febrer de 2018, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de suport 4 (família General) adscrit a 

l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (Gerència de Política Econòmica i 

Desenvolupament Local). 

 

29.-  (18/2018-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 5 de març de 2018, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de suport 3 (família General) adscrit al 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria (Gerència del Districte de Nou Barris). 

 

30.-  (4-17/2018-C)  

Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 5 de març de 2018, que modifica les bases 

de les convocatòries dels concursos números 4/2018-C i 17/2018-C. 

 

31.-  (1/2018-L)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 5 de febrer de 2018, que convoca i aprova les 

bases per a la provisió, per lliure designació, d’un lloc de treball de direcció 2 (família General) 

adscrit a la Junta Arbitral de Consum de Barcelona (Gerència de Presidència i Economia). 

 

32.-  (4/2018-L)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 26 de febrer de 2018, que convoca i aprova les 

bases per a la provisió, per lliure designació, d’un lloc de treball de direcció 2 (família General) 

adscrit a la Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions (Gerència de Presidència i 

Economia). 
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33.-  (820/2017)  

De l’alcaldessa, de 15 de febrer de 2018, que nomena funcionaris de carrera mitjançant 

concurs-oposició, per promoció interna, en la categoria de sotsinspector/a de la GUB les 

persones que es relacionen en l’expedient per ocupar 8 places de la promoció 2017. 

 

34.-  (821/2017)  

De l’alcaldessa, de 15 de febrer de 2018, que nomena funcionaris de carrera mitjançant 

concurs-oposició, per promoció interna, en la categoria de sergent/a de la GUB les persones que 

es relacionen en l’expedient per ocupar 24 places de la promoció 2017. 

 

35.-  (822/2017)  

De l’alcaldessa, de 15 de febrer de 2018, que nomena funcionaris de carrera mitjançant 

concurs-oposició, per promoció interna, en la categoria de caporal/a de la GUB les persones que 

es relacionen en l’expedient per ocupar 60 places de la promoció 2017. 

 

36.-  (105/2018)  

De l’alcaldessa, d’1 de març de 2018, que cessa el senyor Xavier Monge Profitós, personal 

eventual, en el lloc de treball de tècnic 2 (família Serveis Suport Polític), adscrit al Grup Polític 

Municipal CUP. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 15 de febrer de 2018: 

 

37.-  (446/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta Fité Avellana 

(mat.15039899) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la categoria 

professional de Tècnic Mitjà en Educació social, amb destinació als Centres de Serveis Socials 

de Sarrià-Sant Gervasi de la Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials de l’Institut 

Municipal de Serveis Socials de Barcelona, on desenvolupa les funcions pròpies del lloc de 

treball de Cap de Departament 1, i l’activitat pública com a Professora associada a temps 

parcial de la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2017-2018 des del 22 de setembre 

de 2017 fins al 14 de setembre de 2018. La dedicació a la docència universitària serà a temps 

parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 

autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 

altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 

personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 

normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal 

o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

38.-  (461/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Àngels Orriols Sallés 

(mat. 24919) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la categoria 

professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació a la Direcció de l’Àrea del 

Contenciós, de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 1 (80.10.SJ.10), i 

l’activitat pública com a professora associada a temps parcial de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, per al curs acadèmic 2017-2018, des de l’1 de setembre de 2017 fins al 31 d’agost 

de 2018. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-

se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
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en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 

circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

39.-  (632/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Mª Pagès Massó (mat. 

26826) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació a la Direcció de l’Àrea del Contenciós, 

de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 1 (80.10.SJ.10), i l’activitat 

pública com a professor associat a temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona, per 

al curs acadèmic 2017-2018 des de l’1 de setembre de 2017 fins al 28 de febrer de 2018. La 

dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari 

no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 

compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 

53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 

Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 

l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà 

vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 

mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció. 

 

40.-  (26/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Marc Craviotto Arnau (mat. 

27435) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria de Tècnic 

Superior en Enginyeria, amb destinació al Departament de Qualitat Ambiental de la Gerència 

d’Ecologia Urbana, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.10), i una segona 

activitat en el sector públic com a membre del panell d’experts ambientals per a l’elecció de la 

European Green Capital i la European Green Leaf Capital, de la Comissió Europea, de 

desembre de 2017 fins a novembre de 2018; sempre que l’assessorament sigui per supòsits 

concrets i l’assignació d’encàrrecs sigui per concurs públic o per requerir especials 

qualificacions, d’acord amb allò que preveu l’article 6 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. La present 

autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 

altres previsions que es contenen en la citada Llei 53/1984, 26 de desembre, d’incompatibilitats 

del personal al servei de les administracions públiques, en la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 

normativa aplicable. En tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 

treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a 

la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

41.-  (38/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Muñoz Pérez (mat. 

75649) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

de Tècnic Superior en Informació, amb destinació al Departament de Comunicació del Districte 

de Sants-Montjuïc, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.GA.40), i l’activitat pública 

com a professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona a temps parcial pel curs 

acadèmic 2017-2018 des de l’1 de setembre de 2017 fins al 28 de febrer de 2018. La dedicació 

a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment 
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dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 

26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la 

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració 

de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de 

lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

42.-  (1354/2017) APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona, 

que té per objecte l’acolliment d’estudiants en pràctiques, amb vigència de dos anys naturals 

comptats a partir de la data de la seva signatura i renovable expressament per períodes anuals, 

amb un màxim de dues pròrrogues d’acord amb la normativa vigent. FACULTAR l’Il·lm. Sr. 

Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia i responsable de l’Àrea de Treball, 

Economia i Planificació Estratègica, per a la seva signatura. DONAR-NE compte a la Comissió 

de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

43.-  (1013/2018) INICIAR l’expedient per a la contractació de gestió i dinamització Casals Gent 

Gran del Districte de Sant Martí, amb núm. de contracte 18001022, mitjançant tramitació 

ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 

859.584,00 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 

clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 

contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada 

quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix 

document amb el següent desglossament: pressupost net 781.440,00 euros; tipus impositiu del 

10% d’IVA, i import de l’IVA de 78.144,00 euros; condicionada a l’existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 22 de febrer de 2018: 

 

44.-  (14/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Lara Trujillo Jiménez 

(mat. 76175) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de Tècnica Mitjana en Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències i 

Inspecció del Districte de Sant Martí, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 4 (80.40.OP.20), i 

una activitat privada per compte propi de docència, peritatges i informes sobre amiant i altres 

tasques d’arquitectura tècnica. Per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i 

la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada de peritatges, informes sobre amiant i 

altres tasques d’arquitectura tècnica, qualsevol manifestació de les mateixes en el terme 

municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 

jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari 

no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 

compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 

53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 

Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 

l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà 

vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 

mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció. 
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45.-  (24/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Garcia Gebani (mat. 

75683), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències i Inspecció 

del Districte de l’Eixample, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20) i el 

desenvolupament del càrrec de regidor a l’Ajuntament d’El Masnou, essent la seva dedicació la 

d’assistència a les sessions dels òrgans corresponents, d’acord amb el que preveuen els articles 

3 i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 

Administracions Públiques, l’article 3 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, l’article 75 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 323 del 

Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990 de 30 de 

juliol. La present autorització restarà sense efecte si es produeix una variació de les 

circumstàncies relatives a la mateixa o per expiració del mandat o renúncia al càrrec electe. 

DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 

i Prevenció 

 

46.-  (72/2018) DENEGAR la compatibilitat sol·licitada pel funcionari ínterí, amb matrícula 76369, 

entre la seva activitat municipal, amb la categoria professional de Tècnic Mitjà en Infermeria 

SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de Sant Andreu, on desenvolupa un lloc de treball 

de Tècnic 3 (80.30.PE.60) i una activitat pública com a infermer al Grup d’Emergències 

Mèdiques, del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, atès que es tracta d’una activitat 

de caràcter públic no inclosa dintre de les activitats permeses a la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre i a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, no existint, a més, cap declaració d’interès 

públic per part de l’Ajuntament de Barcelona. L’activitat per a la qual es demana la 

compatibilitat pot, a més, impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures al seu 

lloc de treball municipal atesa la dedicació intensiva que requereix, en torns de guàrdia de 24 

hores seguides, horari a més, que supera els límits establerts legalment. El lloc de treball 

municipal té assignat un complement d’especial dedicació “Plena dedicació tècnics i suport 

SPEIS”, que s’atribueix a les dotacions de llocs de treball assignades a l’organització del SPEIS 

que requereixen de manera freqüent una jornada de 40 hores, que no permet la compatibilitat de 

l’ocupant, i que és inherent al lloc de treball que ocupa. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

47.-  (51/2018) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Drets Socials en els 

àmbits d’intervenció, urgències i emergències socials per tal que la Direcció de Serveis 

d’Intervenció Social i la Direcció de Serveis d’Urgències i Emergències Socials s’integrin dins 

l’estructura organitzativa de l’IMSSB, tal i com es detalla a l’annex. PUBLICAR la present 

resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.  

 

48.-  (53/2018) DECLARAR que la reposició de places vacants no posa en risc el compliment de 

l’objectiu de l’estabilitat pressupostària per l’any 2018; APROVAR l’Oferta Pública d’ocupació 

parcial de 150 places del Cos de la Guàrdia Urbana dins l’exercici 2018 en règim funcionarial 

en els següent termes: 150 places d’agent de la Guàrdia Urbana (grup C, subgrup C2) de 

l’escala d’administració especial, sots escala serveis especials, classe policia local; 

CONDICIONAR els efectes de l’aprovació d’aquesta oferta púbica parcial al que prevegi la 

Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 o norma supletòria que als efectes de 

la determinació de l’Oferta Pública d’Ocupació es dicti; PUBLICAR en el Diari Oficial de la 
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Generalitat de Catalunya; COMUNICAR-HO a la Direcció General d’Administració Local de 

la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i DONAR-NE 

compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 

49.-  (63/2018) CONVOCAR 60 places d’Administratiu/va de l’escala d’Administració General, 

mitjançant concurs oposició de l’Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna 

Especial i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR-NE compte de 

la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció. 

 

50.-  (64/2018) CONVOCAR 60 places d’Auxiliar de l’escala d’Administració General, mitjançant 

concurs oposició de l’Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna Especial i 

APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR-NE compte de la present 

resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 

51.-  (110/2018) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Recursos, tal i com 

es detalla a l’annex. PUBLICAR la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes 

pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 

i Seguretat i Prevenció. 
 

52.-  (0013/18) ADJUDICAR el contracte de serveis núm. 17005134 que té per objecte la gestió 

integral a l’edifici de l’Ajuntament de Barcelona situat al carrer Calàbria, 66-78, que acull 

diverses dependències municipals i altres entitats o organismes del sector públic de 

l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació sostenible, per un import de 

975.453,18 euros, IVA inclòs, a la Unión Temporal de Empresas Clece SA- Clece Seguridad, 

SA Ley 18/1982, de 26 de mayo (UTE Calàbria Gestió Integral), amb NIF U67150912, de 

conformitat amb la proposta de valoració continguda en l’expedient i d’acord amb la seva 

proposició admesa, única presentada a la licitació, sotmès a la condició suspensiva d’existència 

de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. DISPOSAR a favor de 

l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que 

s’indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: import adjudicació 

806.159,65 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA de 169.293,53 euros. 

FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al 

de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan 

hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi 

interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o 

s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

53.-  (301/18) APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 

tècniques del contracte núm. 18001130, d’Acord Marc de serveis de fixació de les condicions 

per a la contractació de serveis postals demandats per l’Ajuntament de Barcelona i el conjunt 

d’entitats que integren el seu sector públic depenent, amb mesures de contractació sostenible. 

CONVOCAR procediment obert i tramitació ordinària per a la seva adjudicació, de conformitat 

amb els articles 196 i següents, i 203,3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, del text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets 

de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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Acords de la Comissió de Govern d’1 de març de 2018: 

 

54.-  (699/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oriol Bartomeus Bayés (mat. 

73248) entre la seva activitat municipal com a personal eventual, amb destinació al Grup Polític 

Municipal Socialista, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 2 (80.20.PO.10), i l’activitat pública 

com a professor associat a temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona, per al curs 

acadèmic 2017-2018 des de l’1 de setembre de 2017 fins al 31 d’agost de 2018. La dedicació a 

la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident 

amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures 

públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 

Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 

de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

55.-  (17/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ainoa Lázaro Melendez 

(mat. 3100025) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria 

professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM Can Dragó de l’Institut 

Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament, on ocupa un lloc de treball de Tècnica 5 – 

80.50.SE.10, i l’activitat privada per compte d’altri a la Fundació Privada l’esport i l’educació 

de Barcelona, com a monitora. La dedicació professional privada haurà de complir amb 

l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 

21/1987 i haurà de desenvolupar-ne en horari no coincident amb el municipal. La present 

autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 

demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 

del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 

normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal 

o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

56.-  (30/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Andrea Rovira Bordonau 

(mat. 76571) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de Tècnica Superior en Arxivística, amb destinació al Servei de Gestió 

Documental de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 

(80.30.AC.30), i l’activitat privada per compte propi com a consultora de Records 

Managements i Transparència. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de 

la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en 

horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 

compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 

53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 

Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 

l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà 

vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 

mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció. 
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57.-  (33/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier Pérez Díaz (mat. 73062) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria professional de 

Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al Departament d’Obres i Manteniment del 

Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 2 (80.20.OP.10), i una activitat 

privada per compte propi de treballs d’arquitectura i urbanisme. Per tal d’evitar possibles 

coincidències entre l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada 

de treballs d’arquitectura i urbanisme, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal 

de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 

setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident 

amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures 

públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 

Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 

de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

58.-  (62/2018) CONVOCAR 22 places de Sergent/a del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició, en torn de Promoció 

Interna especial; i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

59.-  (65/2018) CONVOCAR 40 places de Caporal/a del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició, en torn de Promoció 

Interna especial i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR-NE 

compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció. 

 

60.-  (123/2018) APROVAR les modificacions de l’organigrama de la Gerència de Presidència i 

Economia, la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, i la Gerència 

Municipal, tal i com es detalla als annexos. PUBLICAR la present resolució en la Gaseta 

Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

61.-  (418/18) APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 

tècniques del contracte núm. 18001531, d’Acord Marc de serveis de fixació de les condicions 

per a la contractació dels serveis d’acolliment d’habitatges temporals i intervenció 

especialitzada, per a persones i/o famílies (en cap cas menors no acompanyats) que han estat 

sol·licitants o beneficiaris de protecció internacional, que restin en situació de vulnerabilitat i 

exclusió social, derivades a la Direcció d’Atenció i Acollida a Immigrants, així com la 

designació o homologació d’entitats proveïdores, amb mesures de contractació pública 

sostenible. CONVOCAR un procediment obert i de tramitació ordinària per a la seva 

adjudicació, de conformitat amb els articles 196 i següents, i 203.3 del Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. DONAR-

NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat. 

 

62.-  (20174400) ADJUDICAR el contracte núm. 17005197, que té per objecte el servei de 

manteniment preventiu i reparació d’avaries i accidents de les motocicletes, els escúters i els 

vehicles especials de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb les previsions del plec de 
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prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, per un import màxim 

de 655.820,00 euros, IVA inclòs, i en funció dels preus unitaris oferts, de conformitat amb la 

proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Comercial Impala, SA amb 

NIF A08115255, i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa, 

condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. 

DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida 0401 21400 

13211 dels pressupostos de 2018, 2019 i 2020, amb el desglossament següent: import 

d’adjudicació 542.000,00 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA de 

113.820,00 euros. FIXAR en 27.100,00 euros l’import de la garantia definitiva; i RETENIR-LO 

del preu del contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de 

constitució de garantia. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 

comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la 

formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 

notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 

suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR compte 

d’aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 9 de març de 2018: 

 

63.-  (63/2018) MODIFICAR les Bases de la convocatòria de 60 places d’Administratiu/va de 

l’escala d’Administració General, mitjançant concurs oposició de l’Ajuntament de Barcelona, 

en torn de promoció interna especial. Primer: Esmenar la base 3.1.c) en el sentit que on diu: 

Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament, organisme autònom o ens instrumental en els termes 

de la base 3.1 a) i b), ha de dir: Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament, organisme autònom o 

ens instrumental; Segon: Procedir novament a l’obertura d’un termini de presentació de 

sol·licituds de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta 

resolució a la Gaseta Municipal per tal que les persones aspirants que compleixin els requisits 

de la convocatòria i així ho desitgin puguin presentar la seva sol·licitud en els termes establerts 

en la base 3 de la convocatòria, sens perjudici de la validesa de les sol·licituds anteriorment 

presentades pels aspirants en temps i forma; DONAR compte de la present resolució a la 

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

64.-  (64/2018) MODIFICAR les Bases de la convocatòria de 60 places d’Auxiliar de l’escala 

d’Administració General, mitjançant concurs oposició de l’Ajuntament de Barcelona, en torn de 

promoció interna especial; Primer: Esmenar la base 3.1.c) en el sentit que on diu: Trobar-se en 

servei actiu a l’Ajuntament, organisme autònom o ens instrumental en els termes de la base 3.1 

a) i b), ha de dir: Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament, organisme autònom o ens 

instrumental; Segon: Procedir novament a l’obertura d’un termini de presentació de sol·licituds 

de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la 

Gaseta Municipal per tal que les persones aspirants que compleixin els requisits de la 

convocatòria i així ho desitgin puguin presentar la seva sol·licitud en els termes establerts en la 

base 3 de la convocatòria, sens perjudici de la validesa de les sol·licituds anteriorment 

presentades pels aspirants en temps i forma; DONAR compte de la present resolució a la 

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

65.-  (20184009) INICIAR l’expedient per a la contractació del subministrament de 6 vehicles 

autobomba urbana lleugera i 2 vehicles autobomba urbana pesada, per al Servei de Prevenció, 

Extinció d’Incendis i Salvament, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques 
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i amb mesures de contractació pública sostenible, desglossat en 2 lots, amb núm. de contracte 

18000965, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un 

pressupost total de licitació de 2.840.000,00 euros, IVA inclòs, distribuït en els següents lots: - 

Lot 1: 6 vehicles autobomba urbana lleugera (BUL), per un import d’1.980.000,00 euros IVA 

inclòs; - Lot 2: 2 vehicles autobomba urbana pesada (BUP), per un import de 860.000,00 euros 

IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 

administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; 

CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb 

càrrec a la partida 0401 63305 13612 dels pressupostos 2018, 2019 i 2020, amb el següent 

desglossament: pressupost net 2.347.107,44 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de 

l’IVA de 492.892,56 euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os posterior/s a l’actual. DONAR-NE compte d’aquesta resolució a la Comissió de 

Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

b)  Mesures de govern 

 

1.-  Pla Municipal d’Acció Comunitària (PMAC). 

 

La Sra. PIN explica que es presenta un Pla d’Acció Comunitària en què fa més d’un any que es 

treballa.  

Manifesta que l’acció comunitària no parla tant del què, sinó del com. Indica que es busca la 

cooperació, la col·laboració i l’associacionisme. Explica que bàsicament es busca donar 

respostes col·lectives als reptes socials a què cal fer front, com ara la cohesió social d’una 

societat diversa, l’enfortiment democràtic, l’envelliment de la població, l’aïllament social que 

se’n deriva, etc. Constata que aquestes problemàtiques no accepten respostes individuals, sinó 

que només poden tenir respostes col·lectives, compartides i comunitàries. Comenta que es 

tracta d’aplicar la manera de fer de l’acció comunitària a polítiques sectorials de salut, educació 

i economia. 

Explica que aquest pla pretén impulsar 3 sectors: l’associatiu, les polítiques socials a partir dels 

dispositius bàsics –l’escola, la salut i els serveis socials– i els equipaments de proximitat al 

territori. Apunta que compta amb 5 estratègies: la primera, cap a un sistema comunitari de 

polítiques socials; la segona, el desenvolupament socioeconòmic de base comunitària; la 

tercera, els equipaments de proximitat com a motors de l’acció comunitària; la quarta, facilitar 

l’enfortiment social, econòmic i democràtic, i la cinquena, la descentralització i les accions 

comunitàries en els barris. 

Anuncia que posarà exemples concrets de quines accions hi haurà dins d’aquest pla, com ara 

l’acció comunitària des dels serveis socials, que s’ha dissenyat dins el procés «Impulsem!»; el 

programa de BCN Interculturalitat; l’enfortiment associatiu digital, que s’està duent a terme des 

de fa més d’un any; «Barcelona Salut als Barris»; la dimensió comunitària de les biblioteques 

de Barcelona; l’apoderament de les dones en la seva vessant comunitària, que és un programa 

que es troba dins de la Regidoria de Feminismes i LGTBI; el «Convivim esportivament», el 

programa d’enfortiment econòmic i d’agrupacions i associacions; el Pla d’impuls de l’educació 

comunitària; el Pla de barris; els plans de desenvolupament econòmic (PDE), i el model 

d’intervenció integral cooperatiu per a col·lectius en situacions de risc com a proposta de 

política pública. 

 

El Sr. REBOLLO explica que el Pla d’Acció Comunitària busca construir una estratègia 

compartida per al conjunt d’àrees municipals per mirar de superar els límits que suposen les 

respostes individuals o de cas als reptes socials. 



 

Ref:  CCP 3/18 Presidència, Drets de ciutadania, Part. i Seguretat i Prevenció 

v.  16/ 3/ 2018     9: 22 
15 

Comenta que ja s’han presentat les 5 línies estratègiques sota les quals s’aixopluga el conjunt de 

l’acció municipal. 

Assenyala que s’han identificat fonamentalment 3 motors per tirar endavant els diferents 

projectes, que també s’han presentat, que són bàsicament la capacitat que tingui la institució o 

el govern per facilitar els projectes associatius que tira endavant la societat; fer dels 

equipaments de proximitat autèntics motors de construcció col·lectiva, d’acció comunitària, i 

incorporar la dimensió comunitària al conjunt dels dispositius de la política social. 

Pel que fa a exemples concrets, indica que s’està treballant des del Pla de barris amb una 

experiència pilot d’organitzadores comunitàries per treballar el vincle entre ciutadania i serveis 

públics a l’hora de construir respostes comunitàries. Afegeix que s’està ampliant el nombre de 

barris que disposaven d’un pla de desenvolupament comunitari; assenyala que actualment ja 

s’està treballant amb 3 barris més dels que hi havia i que se n’estan estudiant 3 més, de manera 

que és possible que s’incorporin 6 barris més. Així mateix, explica que s’ha posat en marxa un 

programa d’enfortiment econòmic d’associacions i agrupacions per facilitar l’autonomia 

econòmica amb recursos de Barcelona Activa i del Comissionat d’Economia Social i Solidària. 

Comenta que també s’ha treballat amb l’Institut Municipal de Serveis Socials dintre del 

programa «Comunitàriament» per incorporar la dimensió comunitària als centres de serveis 

socials i a l’estratègia de serveis socials. 

Indica que els projectes són en part incorporació de noves propostes, però destaca que la 

primera frase del pla reconeix que això no és una cosa que comenci ara. 

 

El Sr. BLASI agraeix la presentació de la mesura de govern. Constata que el director acabava la 

intervenció fent una menció a una trajectòria de la mateixa ciutat de Barcelona, ja no 

circumscrita a governs municipals, sinó a un tarannà de la mateixa ciutat i de l’Ajuntament. 

Diu que pot compartir alguns dels aspectes que s’estan plantejant. Pensa que pot ser interessant 

poder tenir conceptualment una estructura de treball que transcendeixi àrees, sectors i 

territorials i la mateixa ciutadania. Tanmateix, considera que hi ha un cert poti-poti del que ja 

s’està fent i el que es vol fer, però sense tenir exactament forma nítida de com es vol fer i quin 

és el darrer objectiu que es pretén. 

Considera que, quan es tracta d’una mesura que transcendeix els mandats, és imprescindible 

socialitzar-ho i fer-ne partícips la resta de grups municipals per tal de poder-ho treballar i que 

sigui efectivament compartit i comunitari. Creu que en aquest sentit, més enllà de la informació 

que es va facilitar als grups uns mesos enrere, és una cosa que va una mica més enllà, perquè, si 

no, sembla que s’està muntant un «xiringuito» per a l’endemà, quan els que ara són al govern 

tornin a la seva vida d’activisme. Opina que s’està institucionalitzant un activisme per tal que, 

quan els que ara governen puguin tornar, ja hi hagi aquella trama d’apoderament.  

Comenta que al matí llegia la notícia d’aquest increment substancial de les subvencions a 

determinades entitats vinculades al govern municipal actual quan els membres del govern 

tenien la seva vida d’activistes. Opina que sembla que s’estigui pervertint una cosa noble que 

pot ser interessant i una eina essencial per a la feina en l’àmbit de ciutat, per a l’apoderament 

del teixit associatiu de l’individu i de la persona que vol fer una feina comunitària o que es vol 

involucrar. 

Pel que fa a l’estructura, pensa que els indicadors de forma majoritària són bastant pobres. 

Reconeix que n’hi ha de quantitatius, però remarca que falten els qualitatius, els de gènere i els 

d’edat. Afegeix que també falta la part pressupostària, que estaria interessat a conèixer-la. 

 

El Sr. ALONSO anuncia que serà bastant crític amb el document que s’ha presentat, perquè 

pensa que aquest document mostra el fracàs de les polítiques socials de Barcelona en Comú 

després de tres anys de govern. 
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Destaca que s’ha passat del «sí que es pot» de la campanya electoral al «no es pot, és culpa d’un 

altre». Remarca que ara s’estrena un nou concepte, i és que si la gent vol solucionar els seus 

problemes s’han d’autoorganitzar i resoldre’ls per si mateixos. 

Li sembla força impresentable que, després de tres anys, el govern presenti una mesura que diu 

que per resoldre els problemes socials la gent s’ha d’autoorganitzar i que el govern de la ciutat 

no està per la tasca de solucionar els problemes de les persones. 

Constata que, després de la introducció ideològica de la mesura, es tracta de justificar l’acció de 

govern afegint una sèrie d’accions inconnexes al document, ja que algunes són d’altres mandats 

i algunes ja s’estan portant a terme. Comenta que això s’ajunta en un paquet per tractar de 

justificar una acció de govern que pel seu Grup és absolutament fracassada. 

Destaca que per descomptat Ciutadans dona suport a la feina que fan moltes entitats socials. 

Pensa que és necessari que la ciutat tingui un teixit associatiu, que és enriquidor per a la ciutat i 

per a la societat. Remarca que hi ha moltes i molt bones iniciatives que sorgeixen de la 

ciutadania i que han de rebre suport de les administracions. Indica que són iniciatives que 

ajuden a combatre l’exclusió social, de suport social, en favor de la integració, en favor dels 

hàbits saludables, etc. Reitera que totes aquestes iniciatives tindran sempre el suport de 

Ciutadans. 

Insisteix, però, que no pot acceptar que el govern digui que els problemes de la ciutadania els ha 

de resoldre la mateixa ciutadania. Considera que el govern no pot dimitir de governar i 

traslladar les responsabilitats a les entitats. 

En resum, està a favor de donar tot el suport institucional a les entitats que impulsin iniciatives 

positives per a la societat, però no dona suport a aquesta mesura de govern, que el que fa és 

constatar la falta de lideratge i el fracàs de les polítiques socials d’aquest govern. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix la presentació d’aquesta mesura. En primer lloc, vol saber com és que 

el govern presenta un any després un Pla Municipal d’Acció Comunitària que, a més de molta 

bibliografia i un recull acurat d’accions que ja s’estan duent a terme, entén que és molt poc 

ambiciós. 

Comenta que la crisi econòmica que encara es pateix ha portat al límit les costures de la societat 

fent evident la importància que tenen les diferents xarxes bàsiques, relacionals, familiars, 

grupals, culturals i territorials per aturar el cop i evitar una bretxa social encara més gran de la 

que es pateix. 

Per tant, opina que en aquest context es fa més necessari que mai apoderar persones, col·lectius 

i grups per dotar-los de les eines d’acompanyament suficients per desenvolupar-se 

autònomament i col·lectivament. 

Indica que Esquerra Republicana de Catalunya creu fermament en la potència de les polítiques 

d’acció comunitària. Pensa que és imprescindible la necessitat de crear comunitat a través del 

reconeixement de les comunitats ja existents i de la capacitat de l’Administració de posar-se al 

seu servei per amplificar la seva tasca i arribar a les persones i col·lectius més aïllats. Opina que 

per això és fonamental la transversalitat d’aquesta acció comunitària i la construcció comuna de 

diferents projectes des d’una lògica territorial. 

Assenyala que un punt important que no queda prou clar en la mesura és la continuïtat dels 

recursos i la sostenibilitat en el temps. En aquest punt troba a faltar una partida concreta en els 

pressupostos de l’Ajuntament no tan sols com passa en l’estratègia econòmica, sinó amb una 

voluntat que Barcelona Activa sigui la que ho prioritzi amb els seus recursos. 

Considera que aquesta gestió s’ha d’acompanyar, de manera imprescindible, d’una avaluació 

qualitativa i quantitativa de l’acció comunitària. Indica que ho ha trobat a faltar en la mesura. 

Creu que l’avaluació no ha de ser només una tècnica, sinó que ha de ser un factor constant 

d’implicació i treball per part de tots els actors. 
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Afegeix que també cal augmentar la coordinació i definició d’objectius compartits entre àrees 

de l’Ajuntament i els districtes. Constata que el document no parla de descentralització, però 

destaca que el que hi ha actualment és una mera desconnexió administrativa. Pensa que cal 

aprofundir en la descentralització política dels districtes també apoderant-los i dotant-los de la 

capacitat política que ara no tenen. 

 

La Sra. ANDRÉS valora positivament la voluntat que hi ha darrere d’aquest pla sobre la 

necessitat de definir estratègies de base comunitària per a l’abordatge de fenòmens complexos i 

canviants a Barcelona. 

També valora molt positivament el reconeixement de les feines anteriors, tant polítiques com 

per part dels tècnics i també de la mateixa comunitat de Barcelona, que ha participat i ha 

treballat en la construcció d’aquest model d’acció comunitària. Comparteix, doncs, la definició 

conceptual i estratègica que es fa. 

Tanmateix, observa que hi ha una llista d’accions concretes que ja s’estan fent i, en canvi, no hi 

ha coses que el seu Grup troba a faltar. Constata que es parla de l’acció comunitària per tal de 

millorar les condicions de vida i del model d’inclusió i cohesió social. Indica que també 

s’apunten línies estratègiques per construir polítiques socials i promoció econòmica. Li agrada 

que es faci un reconeixement exprés de Barcelona Activa i del seu paper per tal d’aconseguir 

aquesta promoció econòmica de la ciutat, que ha de portar a la redistribució de la riquesa i amb 

una economia inclusiva. 

Dit això, constata que es parla dels serveis territorials com una eina per dur a terme aquestes 

línies estratègiques, la descentralització. Tanmateix, troba que actualment la descentralització 

als districtes no és real i que s’ha perdut molt en la descentralització política i de gestió als 

districtes. 

Afegeix que es parla d’enfortir els equipaments de proximitat, però que només es parla dels 

PIADS, és a dir, dels que són serveis, com ara biblioteques, PIADS, camins escolars, programes 

que fan entitats privades que col·laboren. Es queixa que no es parla del paper dels casals de 

barri, dels equipaments cívics ni de com s’ha de fer per enfortir-los, que no hi ha ni accions ni 

pressupost. 

Pel que fa al Pla de barris, pensa que és un element centralitzador i no descentralitzador ni 

desconcentrador, perquè es pilota des d’una empresa, que és Foment de Ciutat. Destaca que 

s’ha perdut molt la intervenció comunitària des dels districtes i a partir de tècnics del districte. 

Conclou, doncs, que en comparteix la filosofia i la llista d’accions que es fan, però pensa que no 

es va en la línia de reforçar l’acció comunitària des del territori. 

 

La Sra. ESTELLER constata que aquest projecte d’acció comunitària es presenta sota una 

cobertura bonista, tal com es veu en les intervencions de la sessió.  

Manifesta que el Grup Popular valora enormement les entitats que estan treballant al territori i 

també totes les feines que fan a l’hora d’intentar resoldre els problemes comunitaris. Considera 

que el que traspua la proposta és que, sota aquesta cobertura d’acció comunitària, de resoldre 

els problemes i intentar fer una acció social al territori i arribar a tothom, s’incideix 

ideològicament per afavorir totes les iniciatives afins a la ideologia del govern i desplaçar les 

legítimes iniciatives privades. Destaca que el govern fins i tot desqualifica les iniciatives 

privades, el neoliberalisme, el capitalisme, i s’atreveix fins i tot a qualificar-ho de sagnant, 

despietat, etc. Considera que el govern vol canviar la societat i que ho fa amb subtilesa, dient 

una cosa quan en volen fer una altra. Pensa que la demostració és on està el govern abocant els 

diners actualment en el territori, ja que ho fa a les activitats i grups que li són afins. 

Constata que el govern permet que perduri Can Vies, ja que el regidor d’Habitatge va dir que 

era una okupació ideològica. Remarca que el govern, a més, compra edificis, cedeix espais i es 
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gasta 35 milions d’euros amb entitats afins, perquè hi ha un moviment okupa, hi ha Can 60, 

l’Espacio del Inmigrante del passatge Bernardí Martorell, l’Ateneu de l’Eixample, l’antiga 

comissaria de Nil Fabra al bloc 17, Flor de Maig, l’edifici El Borsí, el casal de l’Ateneu 

l’Harmonia, etc. Destaca, doncs, que el govern va introduint aquelles entitats amb les quals té 

afinitat ideològica, amb la cobertura que són acció comunitària. 

Pensa que aquest és l’objectiu de la proposta, que el seu Grup valora molt negativament. 

 

La Sra. ROVIRA comparteix la necessitat de desenvolupar l’acció comunitària que s’exposa en 

el document: per a la comunitat, de la comunitat i també amb la comunitat. Per tant, també creu 

que és necessari marcar el paradigma de què es parla i es parteix a l’hora de desenvolupar 

aquesta acció.  

Així i tot, planteja diferents dubtes i vol fer una sèrie de reflexions i preguntes per veure com ho 

entoma el govern, i alhora vol posar de manifest que creu que és un debat molt interessant, el de 

com es planteja l’acció comunitària en una ciutat com Barcelona. 

D’una banda, pensa que cal apuntar d’una manera més clara la mateixa intervenció o l’acció 

que es desenvolupi, els límits actuals i la situació que es viu respecte al model econòmic i el 

model de relacions que situen la classe treballadora i les dones en una situació d’opressió quan 

s’aborda d’una manera concreta el model de societat i de ciutat que es vol construir i, per tant, 

quins mecanismes es fan servir per fer front a aquests sistemes que en el document només 

s’apunten en un apartat inicial, però que després no s’acaben traslladant en accions concretes. 

En aquest sentit, pensa que és important diferenciar algunes qüestions: aquesta acció 

comunitària pal·lia completament les mancances del sistema patriarcal o capitalista?, aquesta 

acció comunitària treballa per construir aquesta alternativa i a llarg termini colpejar i erosionar 

els dos sistemes per construir-ne un de nou on es posin les vides al centre i no els interessos del 

mercat i del capital? 

Indica que això porta a la reflexió de si és possible, amb les institucions actuals, abanderar 

qualsevol lluita cap a aquests dos sistemes o que colpegin aquests dos sistemes sense mostrar-

ne els límits, sense desobeir els límits, sense generar una nova jurisprudència, sense fer forts els 

sectors públics per part dels partits que teòricament els defensen. 

Pel que fa a treballar aquesta acció comunitària des dels serveis públics de la ciutat, constata 

que només són considerats en el si del document les escoles, els CAP i els serveis socials. 

Indica que, al seu entendre, els centres d’acolliment de persones víctimes de violència també 

són serveis públics, igual que els menjadors comunitaris i els centres d’emergència. Pensa, 

doncs, que cal fer una reflexió al voltant del que el govern actual considera serveis públics per 

tal de realment enfortir-los. Per tant, opina que cal municipalitzar-los i que siguin de gestió 

pública i ampliar plantilles municipals que puguin treballar amb aquesta perspectiva d’acció 

comunitària, perquè, si no, només és a través de la militància de les seves treballadores que 

realment es pot acabar desenvolupant aquesta acció. 

Així doncs, continua defensant ampliar tots els serveis públics de la ciutat per garantir 

condicions dignes, qualitat de serveis on també es pugui introduir aquesta acció comunitària, 

una major coordinació entre els diferents serveis i construir aquesta sobirania, que també és 

treballar en aquesta acció comunitària. 

 

El Sr. ARDANUY entén que la mesura són unes reflexions interessants des del punt de vista de 

com l’Ajuntament apodera la societat per construir una resposta que enforteixi la ciutat com a 

espai de comunitat. Pensa que la mesura beu d’una certa tradició de la ciutat de Barcelona de 

desenvolupar polítiques de baix a dalt, de teixit comunitari i social, de projectes que s’han 

desenvolupat al llarg dels anys. Destaca el paper necessàriament imprescindible de 

l’Ajuntament per acompanyar en aquests processos i dotar-los de recursos. 
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Opina que per visualitzar aquesta acció comunitària s’ha de fer des d’una visió transversal i 

d’estructurar eines per tal que la ciutadania pugui desenvolupar aquesta acció comunitària. 

Indica que en el document li manquen els indicadors que avaluïn de manera correcta el pla, la 

temporalització d’implementació del pla i els recursos que s’han de posar a disposició de la 

ciutadania. 

 

La Sra. PIN comenta que el govern entén la participació ciutadana com una tríada, on hi ha la 

representació política, el teixit associatiu i l’acció comunitària. Per tant, conclou que aquest pla 

és un pla d’acció comunitària municipal, que no parla de com s’han d’organitzar les 

associacions, etc., però sí que pensa que les associacions han de poder tenir espais per 

autoorganitzar-se, perquè justament són les que generen mecanismes de resiliència. Indica que 

el pla pretén donar un paraigua estratègic i donar suport metodològic al poti-poti que hi havia 

abans en relació amb l’acció comunitària. 

S’adreça a la Sra. Esteller per dir-li que, malauradament, amb aquest pla no s’acabarà amb el 

capitalisme, però diu que li sembla un sistema despietat que s’ha de poder combatre perquè 

genera força desigualtats. Constata que amb aquest pla d’acció comunitària no es resoldran tots 

els problemes que genera el capitalisme de desigualtats, però pensa que sí que s’ha de dotar els 

serveis municipals d’estratègies comunes per poder abordar les situacions complexes. 

 

El Sr. BLASI diu que, davant del que propugna el pla comunitari, hi ha individualisme per part 

del govern municipal. Destaca que no hi ha hagut cap resposta sobre els indicadors d’avaluació, 

encara que ho ha reclamat més d’un grup municipal. Afegeix que no hi ha hagut tampoc cap 

menció a quina és la partida pressupostària. Constata que el poti-poti continua i que és un 

intervencionisme institucional avui per recuperar el control polític de determinades entitats 

l’endemà, que és el tarannà que ha tingut Barcelona en Comú fins i tot governant. 

 

El Sr. ALONSO diu que li sembla que la intervenció de la Sra. Pin ho deixa ben clar, és a dir, 

pensa que està clar que és una activista potent, però considera que el problema és que està 

governant i que ha de resoldre els problemes de la societat. Li sembla que confondre l’activisme 

amb el fet de governar a la ciutat és un error molt greu i que significa que la Sra. Pin dimiteix 

de les seves responsabilitats de govern, cosa que critica de manera contundent. 

 

La Sra. BENEDÍ insisteix en quines accions pensa emprendre el govern, i que no estan 

recollides en aquest pla, per fer real o més efectiva la descentralització dels districtes en l’acció 

comunitària. 

 

La Sra. ANDRÉS se suma a la petició d’accions concretes i recursos per fer aquest canvi, que 

necessita recursos i lideratge polític. 

 

La Sra. ESTELLER diu que per sort no acabarà, ja que la incidència del govern és molt petita, 

tot i que en té la voluntat. 

Constata que es pot veure on van els diners del govern actual i la voluntat que hi ha de moure 

determinats grups, de consolidar-los al territori, de generar aquest activisme encobert per part 

de l’Ajuntament. Destaca l’erosió permanent per ofegar iniciatives privades del govern actual. 

 

La Sra. PIN diu que, per descomptat, es treballarà per la descentralització, no tan sols amb 

l’acció comunitària, sinó políticament, que és el que s’està fent. Li diu al Sr. Blasi que li 

encantaria saber què es va fer en acció comunitària el mandat anterior. 

Finalment, indica que el pla té sistemes d’avaluació, com es pot llegir en el mateix pla. 
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La presidenta comenta que es proposa tractar conjuntament diferents punts perquè versen sobre 

la mateixa qüestió, com ara el punt 10 i el punt 18, i el punt 20 i el 22. 

 

Es dona per tractada. 

 

c)  Informes 

 

2.-  Informe de Govern en relació a les accions interculturals i d’acollida d’immigrants a l’àmbit 

educatiu. 

 

La Sra. LÓPEZ manifesta que l’informe té per objectiu explicar i posar de manifest el nombre 

d’accions que s’estan duent a terme per part de la Direcció d’Atenció i Acollida d’Immigrants, 

la Direcció de Drets de Ciutadania i Diversitat i el Programa d’Interculturalitat i que tenen un 

impacte en l’àmbit educatiu de la ciutat i en especial en els centres escolars, tant les escoles 

d’educació primària com de secundària, d’adults, públiques o privades. 

Comenta que aquesta feina pretén millorar l’accés a l’educació formal i no formal de les 

persones d’altres orígens o de minories culturals, però també una part molt important, que és 

millorar el coneixement dels professionals de l’educació en la incorporació de la perspectiva 

intercultural i en la incorporació d’alumnes de contextos culturals diversos. 

Apunta que una altra idea molt important és transversalitzar aquesta perspectiva intercultural i 

que per això en diferents casos la feina ha estat aquest traspàs, perquè molts d’aquests projectes 

s’apropiessin des dels districtes, des del Consorci d’Educació, etc. Constata que hi ha molta 

població diversa i que això s’ha d’incorporar d’alguna manera. 

D’altra banda, afegeix que, pel que fa a la diversitat en l’àmbit educatiu, es parla d’un 

percentatge d’un 11,6% el 2015-2016. Assenyala que cal tenir en compte que en aquest cas es 

tracta d’alumnes de nacionalitat estrangera, però que no consten els alumnes que han nascut en 

altres països i que estan nacionalitzats, per la qual cosa el percentatge seria superior. 

Destaca que en les accions hi ha diferents punts, un dels quals és la mediació i la traducció a les 

escoles, tant mediació interpersonal com mediació col·lectiva. Informa que el 2017 s’ha 

col·laborat amb 211 centres i serveis escolars de la ciutat. Comenta que hi ha demandes de 

traducció simplement, és a dir, una persona que parla una altra llengua, o també situacions on 

no hi ha una entesa per qüestions culturals entre els pares i l’escola, en què s’ha fet la mediació. 

Afegeix que s’ofereixen serveis informatius en escoles per a famílies immigrades, que es fa des 

del Servei d’Orientació i Acompanyament per a les Persones Immigrades (SOAPI). Explica que 

amb centres escolars s’ha iniciat la col·laboració el 2012 i que és un servei que de mica en mica 

va creixent i va sent més demandat. 

Comenta que hi ha també la formació intercultural per a professors i AFA. Destaca que aquesta 

pota és molt important perquè no és només la incorporació de les persones que arriben a l’àmbit 

educatiu, sinó que l’àmbit educatiu i els professionals estiguin preparats i coneguin com abordar 

aquesta presència de la diversitat. 

Pel que fa al Programa de noves famílies per a l’acompanyament a la reagrupació familiar, 

explica que aquest espai ofereix diferents coses, com ara un espai de trobada perquè es 

coneguin més detalls als serveis de la ciutat de l’àmbit educatiu, però també un servei 

d’acompanyament psicopedagògic per a la inserció al sistema educatiu i de lleure català. 

Comenta que el 2017 el nombre de joves atesos pels psicopedagogs d’aquest programa ha estat 

de 282, cosa que implica un increment d’un 8,16% respecte a l’any anterior. Assenyala que 

aquest acompanyament es fa per tal que aquests joves nouvinguts puguin continuar el seu 

itinerari educatiu, puguin crear les seves pròpies xarxes socials i adquireixin el coneixement de 
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la llengua i la ciutat, és a dir, lluitar contra algunes dades que hi ha que les persones 

nouvingudes tenen més problemes a l’hora de continuar els seus estudis o de passar a nivells 

superiors. 

Explica que el Punt de Trobada, que és el servei d’acollida de 40 joves de 10 a 18 anys, està 

adreçat als joves que acaben d’arribar a la ciutat per reagrupament familiar, amb els quals es 

treballa el foment de la llengua catalana, la interculturalitat, la cohesió social, el coneixement de 

l’entorn, el treball en xarxa i l’atenció i treball amb les famílies. Remarca que, segons els 

centres educatius, hi ha una gran diferència de com aquests joves s’insereixen al centre si han 

passat per aquests serveis. 

Destaca el servei de suport i acompanyament acadèmic «Prepara’t», que és acompanyament i 

tutorització per facilitar l’accés a la universitat. 

Afegeix també que hi ha xerrades com «Estudiar a Barcelona» per a pares i mares, perquè 

coneguin el sistema educatiu de la ciutat. 

Comenta que també hi ha el servei «A l’estiu Barcelona t’acull», del qual no parlarà perquè 

creu que és prou conegut. 

Així mateix, apunta que hi ha projectes de suport en l’àmbit educatiu als districtes, activitats 

antirumors a les escoles, promocions de llengües d’origen i mentoria intercultural i suport a les 

entitats. Afegeix que en aquest mandat també s’ha començat el treball molt intensiu amb el 

poble gitano i sobre diversitat religiosa a la ciutat. 

 

El Sr. CIURANA agraeix l’informe que s’ha presentat d’un tema que és cabdal i probablement 

estructural. Diu que, en la mesura que el ritme de les onades migratòries varia en qualsevol 

societat i hi ha anys que aquest tipus de polítiques passen a ser estructurals, pensa que el desig 

col·lectiu seria que en algun moment el conjunt d’aquestes persones nouvingudes no necessités 

aquest tipus de suport perquè l’escola i la societat han fet la seva feina i poden ser considerats 

amb tots els ets i uts ciutadans de Barcelona. 

Considera que l’escola, probablement conjuntament amb els mitjans de comunicació, és la 

principal porta d’entrada de tot un seguit de menors, però també de les seves famílies, a la 

societat catalana. Per tant, pensa que és una pota que no es pot ni menystenir ni disminuir. 

Comparteix bona part de les mesures que es fan. Indica que moltes parteixen d’una llarga 

trajectòria, ja sigui institucional, administrativa, política o d’iniciatives de la societat, tant dels 

col·lectius de mestres, com de les AMPA, etc. Comenta que aquestes mesures volen que 

aquestes persones nouvingudes tinguin un aterratge suau a la societat catalana i que el seu 

origen no sigui en cap cas un motiu d’inequitat o de pèrdua d’oportunitats. Destaca que es dona 

molta importància al coneixement dels valors i de les llengües, a aconseguir una educació no 

segregada ni per centres ni per llengües ni per col·lectius. Per tant, coincideix bàsicament en tot 

allò que s’està plantejant. 

Tanmateix, vol fer algunes observacions. En primer lloc, indica que un problema important que 

ha aflorat darrerament són els menors estrangers indocumentats no acompanyats, els MEINA. 

Es pregunta com cal gestionar com a societat aquest fenomen, en tots els aspectes, però també 

en l’educatiu. 

En segon lloc, li agradaria posar l’accent sobre la mentoria intercultural, és a dir, evitar la 

temptació de pensar que la situació d’aquest col·lectiu se soluciona només a l’aula d’acollida. 

Opina que cal fer un acompanyament col·lectiu a aquestes persones perquè puguin construir el 

seu futur i el seu projecte de vida a la societat catalana, des d’un punt de vista de la integració 

social i de la igualtat d’oportunitats. Pensa que en certa manera cal un suport mutant en funció 

de les circumstàncies personals i vitals de cada una de les persones perquè se sentin 

constantment acompanyades. 
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Finalment, només vol estimular que es continuï fent aquesta feina amb l’objectiu que algun dia 

pugui ser eliminada perquè la societat catalana ja tingui els instruments propis per considerar-

los ciutadans amb tots els drets i obligacions. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix a la comissionada la presentació d’aquest informe i el 

desenvolupament de les mesures per aconseguir que la interculturalitat sigui un fet. 

Pensa que la presentació del diagnòstic podria haver estat d’una altra manera, perquè es podrien 

haver presentat no tan sols les dades d’escolarització d’alumnes nascuts a Espanya i de 

nacionalitat estrangera residents a Barcelona, dels quals n’hi ha més de 29.000, sinó que també 

es podrien haver desglossat les dades, és a dir, en les diferents etapes educatives, des de les 

escoles bressol, primària, secundària i postobligatòria, fins a l’àmbit universitari, per tal de 

saber si aquests alumnes continuen estudiant i els motius si no ho fan. 

Considera que també es podrien haver desglossat aquestes dades per districtes, exposant a més 

les dades de participació d’aquest alumnat en activitats d’oci, de lleure i d’esport, per veure 

realment si aquesta integració es produeix. 

Tot i que comparteix la majoria de les mesures, pensa que estaria bé incloure l’avaluació 

d’aquests programes. No sap si s’ha fet o no perquè en l’informe no apareix aquesta avaluació. 

Indica que cada sessió demana el mateix, és a dir, que hi hagi criteris d’avaluació per veure si 

les mesures funcionen o no. Es queixa que en aquest informe ni tan sols apareixen els criteris de 

satisfacció d’haver fet el programa. 

Comenta que l’informe diu que el 2017 s’ha col·laborat amb 211 centres amb un total de 

558 intervencions de serveis de traducció i mediació. Vol saber si aquestes accions són perquè 

els centres ho demanen o si també s’han fet actuacions preventives. 

Considera molt important la promoció de les llengües d’origen a les escoles, tal com ho va 

poder parlar amb la comissionada, pel fet que moltes vegades els pares no coneixen les llengües 

del país i intenten parlar en castellà o català amb els seus fills per ajudar que ells puguin 

aprendre els idiomes, tot i que pensa que la llengua materna és clau per al desenvolupament del 

vincle, per expressar les emocions, que surten més espontàniament en la llengua d’origen. Per 

tant, veu positiu tot el que sigui sumar en idiomes. 

Finalment, pensa que l’informe podria haver acabat amb unes conclusions i amb els objectius 

que es planteja el govern municipal, quines accions de les presents continuaran i quines seran 

les novetats. Insisteix que per fer això cal fer una avaluació, que en l’informe no es presenta. 

De totes maneres, dona suport a la majoria de les mesures que es presenten. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix a la comissionada la presentació d’aquest informe. Més que un relat 

estadístic, vol fer algunes reflexions. 

Demana que es posin en la pell d’una família nouvinguda, que té muntanyes de tràmits legals i 

administratius per fer, que té la necessitat de buscar habitatge, feina i escola per als seus fills. 

Destaca que, a més, tot això ho han de fer en un indret desconegut, molt diferent al seu, 

probablement en una llengua que no entenen, amb altres exigències socials i amb el rerefons 

d’un fort desarrelament amb l’efecte emocional que això suposa. 

Pensa que tothom pot entendre que l’actitud en general d’aquestes famílies envers l’escola no 

serà la millor possible en un primer moment, perquè tenen moltes coses en què pensar. Indica 

que amb prou feines tindran contacte amb altres famílies. Destaca que les famílies, i 

majoritàriament les mares, tenen dificultats de comunicació idiomàtiques i/o culturals en la 

relació amb l’escola, cosa que pot significar un acompanyament deficient en l’itinerari educatiu 

dels fills i una dificultat a l’hora de relacionar-se amb altres mares i pares i amb la comunitat 

educativa. 
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Considera que el dret d’aquestes famílies a rebre suport per a l’educació dels seus fills s’ha de 

garantir, ja que revertirà en la cohesió social dels infants, les mares, pares i la mateixa escola i 

tota la comunitat. Pensa que entre tots poden convertir aquesta situació inicial en una de més 

positiva i, per tant, creu que cal estar preparats per donar respostes, sobretot ajut per resoldre els 

seus problemes més immediats. 

Indica que el sistema educatiu com a sistema de socialització és cabdal i ocupa un lloc 

privilegiat per a la inclusió d’aquestes famílies i els seus infants en l’entorn educatiu i social del 

barri. 

Explica que, de les visites que ha anat fent a escoles, en algunes insisteixen en el tema de la 

traducció i de la mediació. Comenta que la setmana anterior va anar a una escola en què li 

comentaven que abans tenien aquesta eina i que des de fa un any l’han deixada de tenir amb tot 

el que això suposa de greuge, ja no únicament per a direcció i els mestres, sinó bàsicament per a 

les famílies, perquè no es poden comunicar i no poden transmetre quines són les seves 

necessitats i el claustre i la direcció de l’escola no poden comentar-los quina és l’evolució dels 

seus fills. Per tant, creu que cal posar molt la banya en aquest sentit. Opina que el Consorci 

d’Educació de Barcelona també ha de posar el seu gra de sorra i un servei per incloure aquesta 

eina. 

Pel que fa al projecte de millora educativa de l’aula d’acollida, indica que és cabdal integrar les 

famílies, sobretot les mares, perquè moltes d’aquestes dones queden embarassades i aïllades 

durant molt de temps per la cura dels menors de 0 a 3 anys, cosa que dificulta la seva autonomia 

i incorporació a programes de formació i inserció laboral. Destaca que la seva motivació 

d’aprenentatge és alta i que el nivell educatiu també, encara que no disposen de recursos 

econòmics suficients per sufragar-ne la despesa. Indica que Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, el 

Besòs, Trinitat Vella i Nou Barris són les zones de Barcelona on ha detectat més aquesta 

situació. 

Per això pensa que estaria bé que des del consorci també es facilités a la comunitat educativa la 

manera de posar l’aprenentatge del català i el castellà en servei de guarda en aquests barris. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix a la comissionada la presentació de l’informe i també el 

reconeixement i referència que es fa al pla de BCN Interculturalitat del 2010, que és una mica 

d’on va néixer tota aquesta idea, amb una continuïtat posterior amb el Pla de treball 

d’immigració del mandat anterior. Remarca que és una línia de treball de l’Ajuntament de 

Barcelona des de fa anys, que respon a una necessitat. 

Dit això, comenta que les accions interculturals i d’acollida d’immigrants a l’àmbit educatiu 

eren una part només d’aquest pla d’interculturalitat, que tenia un objectiu ben clar, que era 

intentar posar mesures per tal que els infants i joves adolescents immigrants poguessin fer un 

itinerari educatiu en igualtat de condicions a Barcelona i el més llarg possible. Indica que això 

requeria fer algunes accions respectant un factor, precisament el de la interculturalitat, que vol 

dir respectar la cultura de l’altre i reforçar la convivència en la diversitat cultural existent. 

Assenyala que aquests objectius es plantejaven en dos àmbits d’intervenció: d’una banda, 

l’aula, i, de l’altra, l’entorn. Constata que en aquest informe es recullen totes les accions que 

s’han fet i que s’estan duent a terme i que són necessàries i han de tenir una perspectiva de 

futur, tant a l’aula com a l’entorn. 

Respecte a l’aula, només vol dir que els serveis que es necessiten per garantir aquest itinerari 

educatiu en igualtat de condicions els han de posar les administracions. Apunta que fins ara hi 

ha hagut molta part posada per les escoles i la bona voluntat, feina i treball dels mestres, els 

equips o les comunitats educatives. Destaca que més aviat hi ha hagut dèficit de recursos en 

persones i econòmics per part de l’autoritat o la institució educativa que correspon. 
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Quant a l’entorn, reflexiona que cal treballar amb les famílies d’aquests alumnes immigrats, 

però pensa que també cal treballar amb la resta de famílies. Considera que la plataforma de les 

associacions de mares i pares no és l’espai idoni, perquè en moltes de les escoles amb un alt 

percentatge d’alumnat immigrant precisament no hi ha associacions de pares i mares. Pensa, 

doncs, que cal buscar altres fórmules i integrar també la resta de famílies per tal que es 

produeixi el que es necessita, que és el respecte a la cultura de l’altre, cosa que no es pot fer 

només amb la visió de qui ve de fora, i que hi han de participar també les famílies que ja hi 

eren. 
 

La Sra. ESTELLER comenta que el Grup Popular sempre ha donat molt suport a tot l’àmbit 

educatiu com una via d’integrar els nens que arriben a Barcelona. Considera que l’escola és la 

porta d’entrada, ja que té capacitat per poder acollir, incidir i treballar directament perquè 

aquests nens s’adaptin a la societat. Indica que molts d’ells venen de cultures totalment 

diferents a la catalana, amb uns costums molt diferents, de manera que l’aprenentatge és molt 

difícil i requereix reciprocitat per part dels que acullen, els professors, que també han de tenir 

aquest suport per conèixer els països i els costums d’origen per integrar aquests nens. Assenyala 

que també hi ha uns serveis que són necessaris, com ara la mediació, la traducció i serveis 

informatius a les famílies per implicar-les en tot el procés educatiu. 

Dit això, considera que és del tot necessari incidir en aquest àmbit amb tots aquests instruments 

que facilitin aquesta integració i que tots aquests nens es puguin adaptar al més aviat possible a 

la societat. Reconeix que la societat d’origen els condiciona molt, i troba normal que 

mantinguin aquesta relació amb la seva societat d’origen i que conegui les seves llengües 

d’origen. Pensa, però, que això no resta perquè, una vegada arribin, se’ls ajudi al màxim per tal 

que adquireixin els coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, el català i el 

castellà. En aquest sentit, creu que cal incidir amb aquest instrument en els nens i també per via 

de les famílies. Destaca que hi ha moltes entitats que hi estan treballant a fi que les famílies 

també coneguin les llengües i s’adaptin i coneguin les normes de la societat d’acollida. Vol 

posar en valor la feina del Casal dels Infants del Raval, en què es pot veure com nens de 

cultures molt diverses tenen aquesta facilitat per adaptar-se gràcies a l’ajut de moltes d’aquestes 

entitats. 

D’altra banda, creu que són fonamentals totes aquestes accions, però també que s’integrin i 

coneguin al màxim els costums de la societat que els acull i el seu marc de convivència a fi i 

efecte que aquesta adaptació sigui al més ràpida possible. Destaca que els nens tenen una gran 

facilitat d’adaptació i de coneixement. Per tant, pensa que cal que tot aquest trànsit sigui al més 

ràpid possible, però tenint en compte que la voluntat és la integració. Apunta que cal que 

aquests nens tinguin aquest període de trànsit, però que s’integrin i coneguin les normes, els 

seus drets i obligacions. 

Pensa que no ajuda quan al Raval es fan convocatòries en llengües com el tagal, l’uru o l’àrab i 

el català, però no en castellà. Pregunta per què es fa això, quan hi ha persones llatinoamericanes 

que no saben el català. Afegeix que, a més, aquestes convocatòries s’han de fer en tots els 

idiomes oficials. 
 

La Sra. ROVIRA entén que el fil conductor de l’informe són paraules com participació, 

pertinença, igualtat, equitat i diversitat, que són conceptes que formen part d’una narrativa amb 

la qual la CUP se sent còmoda. Tanmateix, pensa que cal situar aquests conceptes en el marc 

dels sistemes en què es viu actualment. Per tant, creu que són conceptes que tenen recorregut 

fora del sistema capitalista, però que aplicar-los i desenvolupar-los en el capitalisme fa que es 

garanteixin de forma paternalista i políticament correcta les diferents opressions que viuen les 

persones migrades. 
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Destaca que la Sra. Esteller ho deia molt bé quan apuntava el fet que aquestes persones s’han 

d’adaptar, han d’aprendre els costums de la societat i conèixer-ne les normes. Per tant, opina 

que cal anar amb cura de no fer que a través d’aquests plans que s’estan desenvolupant aquestes 

persones se sentin còmodes en el marc de les opressions que viuen pel fet de no haver nascut a 

Barcelona. 

Així doncs, creu que és difícilment aplicable el fet de parlar d’igualtat i reconeixement en un 

sistema que neix, que perpetua i que creix sobre la desigualtat i sobre l’opressió. Pensa, doncs, 

que caldria fer molt més èmfasi i explicar com s’erosionaran aquests sistemes d’opressió de les 

persones migrades. 

Alhora la sorprèn que es parli de construir una societat cohesionada, d’una cultura pública 

comuna basada en la igualtat, mentre poc més de dos mesos enrere el govern municipal va 

pactar amb certs partits reforçar i millorar la repressió policial per a les persones que exerceixen 

la venda ambulant com a manera de sobreviure a Barcelona. Una vegada més creu que hi hauria 

d’haver una coordinació i moure’s sota un mateix paradigma des de la tinència que presenta 

aquest informe i Seguretat. 

Vol destacar altres contradiccions, malgrat les bones paraules que es presenten. Comenta que, 

d’una banda, es retira l’estàtua d’Antonio López, però que, de l’altra, els cossos de seguretat 

continuen aplicant la Llei d’estrangeria, el CIE continua obert, etc. Considera, doncs, que són 

accions contradictòries. 

Finalment, creu que l’escola pública ha estat sempre un camp de batalla, un espai on aplicar 

plans i reformes per controlar la classe treballadora i on hi ha hagut aquesta voluntat. Destaca 

que han estat els professors qui, malgrat les retallades i les intromissions de certs partits o de les 

diferents institucions, han tirat endavant amb dignitat i llibertat la seva actuació en aquests 

centres escolars. Considera que no pot ser que en aquestes escoles es pretengui que aquesta gent 

s’adapti a les diferents situacions de desigualtat que pateixen. 

 

El Sr. ARDANUY pensa que queda clar el paper integrador de l’escola, ja que aquesta integra 

infants i joves i ajuda a integrar famílies. Destaca que l’escola és una gran porta d’inclusió. 

Comenta que per fer aquest paper és important la formació dels professionals de l’educació, que 

és bàsic a l’hora d’entendre la diversitat i incorporar com a millora d’innovació la diversitat. 

Destaca el paper clau i fonamental de les escoles d’adults, que pensa que és una tipologia 

d’educació que cal potenciar més i que s’ha d’adaptar als nous temps. 

Considera que la clau de l’èxit és l’acompanyament, l’orientació social i educativa. Apunta que 

aquest acompanyament que ha d’ajudar a integrar infants i joves també ha d’ajudar els infants 

que no són migrats. Entén, doncs, que l’educació ha de canviar i ha de virar cap a un sistema 

més d’orientació i d’acompanyament a tots els nivells i a totes les edats. 

 

La Sra. LÓPEZ comparteix absolutament la preocupació del Sr. Ciurana pels menors no 

acompanyats. Recorda que això és un tema de la DGAIA, però manifesta que estarà encantada 

de treballar amb el Govern de la Generalitat. 

 

La Sra. PIN comenta als grups que l’informe que han rebut no és el definitiu i, per tant, que el 

rebran per correu, perquè cal una revisió ortogràfica. 

 

Es dona per tractat. 
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d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

3.-  (M1519/8571) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal d’explicar quin va 

ser l’operatiu de la Guàrdia Urbana durant el sopar del WMC2018 i quines eren les instruccions 

que tenien els agents durant tot el recorregut. 

 

El Sr. RECASENS comenta que, amb motiu de la visita del rei Felip VI a Barcelona, en ocasió 

del Mobile World Congress, la Guàrdia Urbana va dissenyar un dispositiu de servei propi en 

l’àmbit de les seves competències i donant suport al dispositiu global de seguretat 

essencialment en matèria de mobilitat. 

Informa que, com és habitual, la visita del rei era coordinada per la Delegació del Govern a 

Catalunya i comptava amb la participació de diversos cossos de seguretat. Explica que la nit del 

diumenge 25 es va celebrar al Palau de la Música un sopar de benvinguda a diverses 

personalitats i autoritats que assistien al congrés. Indica que el sopar va estar presidit pel 

monarca. 

Manifesta que la Guàrdia Urbana va col·laborar en el desplaçament de les comitives, amb els 

desviaments de trànsit necessaris per assegurar el perímetre, així com en l’efectiva prohibició 

d’estacionament i retirada de vehicles en els entorns del perímetre de seguretat. Afegeix que es 

va procedir al buidatge de les papereres situades als entorns de l’esdeveniment. 

Informa que es va constituir un Cecor a la sala conjunta de comandament, un altre a la 

Delegació del Govern central i un altre a la sala central del Cos de Mossos d’Esquadra per 

coordinar les actuacions dels diferents cossos policials tant en situació de normalitat com en cas 

d’eventual emergència. 

Pel que fa a la tarda del 25, explica que la Guàrdia Urbana tenia encomanada als entorns de la 

Via Laietana la vigilància i regulació del trànsit per facilitar el pas de la comitiva i donar 

fluïdesa a la circulació, així com facilitar la parada i maniobres de desencotxament dels vehicles 

d’algunes autoritats i persones assistents al sopar. 

Comenta que en total aquest dispositiu va implicar un nombre molt elevat d’efectius del cos, de 

diverses unitats territorials i centralitzades. Especifica que en total hi van participar 100 agents 

de la Guàrdia Urbana. 

Indica que, com és públic i notori, en el marc d’aquesta visita es van produir un seguit de 

concentracions i manifestacions de signe contrari als entorns del perímetre de seguretat. Explica 

que de la informació de què disposa en resulta que cap a les 18.30 h es va produir un incident 

entre grups antagònics als entorns del carrer Comtal i que els Mossos d’Esquadra, com a 

responsables de l’ordre públic, van efectuar càrregues per separar-los. Diu que a la Via Laietana 

i al Portal de l’Àngel es van produir també intervencions d’ordre públic per part dels Mossos 

d’Esquadra. Comenta que cap a les 19.30 h també es van produir intervencions a la zona 

d’Antonio López per manifestants que intentaven tallar el trànsit a la Via Laietana, pocs minuts 

abans que arribés la comitiva. Afegeix que cap a les 20.15 h hi va haver altres incidents entre 

grups de manifestants de signe oposat, amb la intervenció d’indicatius d’ordre públic, sempre 

dels Mossos d’Esquadra. Explica que cap a les 20.40 h a la ronda Sant Pere amb Bruc alguns 

manifestants van bolcar alguns contenidors. 

Relata que a les 21.40 h un grup nombrós d’unes 300 persones va efectuar llançaments a la línia 

policial i es van produir càrregues amb un resultat de 6 agents dels Mossos lesionats o 

contusionats. 

Comenta que això quant a l’ordre públic, que està gestionat pels Mossos d’Esquadra. 
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Pel que fa als incidents amb agents de la Guàrdia Urbana, indica que aquests es van produir 

essencialment cap a les 19.15 h, quan diverses patrulles prestaven servei uniformat als entorns 

del carrer Àngels Baixeras en confluència amb la Via Laietana. Comenta que es va detectar un 

grup d’uns 30 manifestants que es dirigien a la Via Laietana i que volien envair la calçada per 

tallar el pas a la comitiva. Explica que els agents van indicar als manifestants que no podien 

accedir a la zona restringida. Apunta que davant aquesta situació de tensió els agents de la 

Guàrdia Urbana van sol·licitar el suport d’unitats de l’ordre públic dels Mossos d’Esquadra, que 

van accedir al lloc. Comenta que en l’incident diverses motos aparcades en les immediacions 

van anar per terra. 

Indica que fins ara no li consta cap denúncia per aquests fets. Tanmateix, i davant l’aparició 

d’algunes imatges que no li agraden, informa que es va decidir d’ofici analitzar amb profunditat 

els fets i les imatges disponibles per discernir si s’ha pogut produir algun episodi aïllat de mala 

praxi. 

D’altra banda, explica que es van obrir diligències que actualment es troben judicialitzades per 

identificar possibles responsables de desordres públics, cosa que no competeix a l’Àrea de 

Seguretat de l’Ajuntament ni a la Guàrdia Urbana. 

Constata que el dispositiu era complex i que hi va haver molta tensió, però que es va adequar 

als principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat. 

 

La Sra. ROVIRA explica que la CUP ha fet aquesta petició de compareixença per diferents 

motius, però bàsicament perquè té la sensació –i la realitat mostra– que el comissionat de 

Seguretat i el responsable polític de Seguretat estan sent incapaços d’aïllar els agents que estan 

desenvolupant males praxis en el si de la seva activitat. 

Constata que això es posa de manifest quan el comissionat explica que les funcions que tenia 

atribuïdes el dispositiu d’agents de la Guàrdia Urbana feia referència a la mobilitat, tenint en 

compte les diferents mobilitzacions i alhora la seguretat que es volia posar de manifest per tal 

de poder desenvolupar amb normalitat el sopar del Mobile World Congress. Indica que, 

tanmateix, els agents van acabar efectuant actuacions pel que fa a l’ordre públic. 

Per tant, es torna a preguntar per què la Guàrdia Urbana va fer aquestes actuacions d’ordre 

públic, quan teòricament són els Mossos d’Esquadra qui tenen aquesta competència i qui l’han 

de desenvolupar. 

Així mateix, la preocupa molt el silenci municipal després de l’agressió com la que es va 

produir a la Via Laietana, a l’altura de Correus, a mans d’un agent de la Guàrdia Urbana. 

Considera que si l’agressió hagués estat a un policia municipal les reaccions per part del govern 

i de la resta de grups municipals i de totes les institucions no haguessin esperat cap tipus 

d’investigació i s’hauria condemnat, a part d’haver-hi una compareixença explicant el que havia 

passat. Entén que, davant la situació que va passar, és necessari i imprescindible que el govern 

es posicioni i mostri la voluntat clara que aquestes males praxis no es poden desenvolupar en el 

si del cos de seguretat, en aquest cas de la Guàrdia Urbana. 

Pregunta quines mesures concretes es prendran des d’Assumptes Interns per tal de sancionar els 

agents que van actuar en ús i abús de la seva posició d’agents de la Guàrdia Urbana. 

També vol saber quines ordres es van dir concretament, perquè primer s’ha parlat que les ordres 

eren d’afectacions a la mobilitat i al trànsit a Barcelona, però després s’ha dit d’ordre públic. 

Pregunta si també hi havia aquesta ordre política que fessin intervenció en matèria d’ordre 

públic en les diferents mobilitzacions que hi havia al voltant d’aquest sopar. 

També la preocupa la situació d’impunitat en alguns agents de la Guàrdia Urbana i espera que 

el govern posi fil a l’agulla per eliminar-la. Pregunta per què hi ha agents que estan multant 

persones que posen llaços grocs al barri de Gràcia i per què hi ha agents que no ho estan fent.  
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Vol saber quins són els criteris polítics que s’estan donant i quines ordres polítiques s’estan 

donant, perquè no comprèn que, si s’aproven una sèrie de propostes al Ple en clau política i 

d’ordres a donar als diferents cossos de seguretat que depenen de l’alcaldessa, després això no 

s’estigui veient en la realitat dels carrers de la ciutat. Té la sensació que, d’una banda, hi ha el 

comissionat i, de l’altra, hi ha un cos d’agents de la Guàrdia Urbana que van per lliure. 

 

El Sr. MARTÍ vol agrair la informació del comissionat respecte a aquest episodi que tampoc no 

li va agradar. Comparteix la impressió de sorpresa i de disconformitat en relació amb unes 

imatges que han pogut veure tots. Especifica que parla d’algunes imatges i d’alguns agents que 

es van veure actuar amb una violència que creu que no és la correcta en aquest cas. 

Comenta que el seu Grup ha presentat algunes preguntes per escrit per intentar ampliar aquesta 

informació. Per tant, no es pot avançar respecte a aquestes investigacions internes que farà el 

govern municipal. 

Tanmateix, manifesta que el seu interès és posar llum en relació amb l’operatiu que es va 

organitzar des de la Guàrdia Urbana, però sobretot les instruccions i la direcció política d’aquest 

cos. Diu que si el cos ha de fer una investigació i d’aquí se’n deriven unes responsabilitats 

s’hauran de depurar. Recorda que la principal responsable política de la Guàrdia Urbana és la 

Sra. Ada Colau. Considera que no és admissible que hi hagi un silenci com el que hi ha hagut 

davant d’aquesta situació, perquè l’alcaldessa és la màxima responsable d’aquest cos. Constata 

que no hi ha regidor de govern directament responsable, però diu que se suposa que el primer 

tinent d’alcalde també podria dir alguna cosa, més enllà de les explicacions del comissionat. 

Reitera que si se’n deriven responsabilitats polítiques també s’hauran de depurar, amb 

independència de l’expedient que es pugui obrir o no en algun cas concret d’algun agent. 

Insisteix que vol explicacions polítiques de qui va donar les ordres d’aquell conjunt de 

càrregues i qui és responsable políticament de l’operatiu que la Guàrdia Urbana tenia en aquells 

moments establert en suport a la policia autonòmica, els Mossos d’Esquadra, que són els 

responsables de la seguretat i de l’ordre públic. 

 

El Sr. SIERRA li diu a la Sra. Rovira que la Guàrdia Urbana de Barcelona és policia i que la 

policia té molt determinades les seves funcions. Indica que en aquest cas tenien encomanada no 

tan sols la tasca de regular el trànsit i de determinats operatius als carrers, sinó que en la Carta 

de Barcelona diu que la Guàrdia Urbana té la competència exclusiva de la defensa dels 

membres del consistori. Recorda que a aquest sopar hi van acudir determinats presidents de 

grups i que, per tant, la Guàrdia Urbana tenia la tasca de custodiar-los. 

Comenta que, quan es produeixen manifestacions o tumults en què el mateix comissionat ha 

assenyalat que hi va haver 6 mossos d’esquadra ferits, la Guàrdia Urbana de Barcelona també té 

aquesta principal missió, que és defensar no tan sols els edificis públics, sinó també els 

membres del consistori. 

Agraeix sempre la disposició del Sr. Recasens. Diu que l’endemà del sopar va trucar al 

comissionat i que li va donar una àmplia explicació del dispositiu, del que es va fer i del que va 

passar. Manifesta el seu suport a la bona tasca de la Guàrdia Urbana, perquè com ha dit el 

comissionat es va actuar amb criteris de proporcionalitat. 

Finalment, indica que els agents de la Guàrdia Urbana són els primers interessats en el fet que, 

si hi ha hagut algun episodi de mala praxi, es depurin les responsabilitats i s’actuï en 

conseqüència. 

En tot cas, apunta que si hi ha vehicles a la via pública i hi ha manifestants també es protegeix 

els manifestants d’aquests vehicles, de possibles atropellaments. Indica que la funció de 

seguretat pel que fa a la via pública és dels Mossos d’Esquadra, però que els agents de la 
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Guàrdia Urbana, atenent els criteris de proporcionalitat, van actuar de manera correcta. Reitera 

que, si algun agent no va actuar de manera correcta, el seu Grup i la mateixa Guàrdia Urbana 

són els primers interessats a depurar responsabilitats. 

Pel que fa a reaccions del govern en sentit contrari, apunta que Ciutadans té una pregunta en 

aquesta sessió, perquè hi ha un company de la Guàrdia Urbana que probablement tindrà una 

incapacitat derivada d’una agressió i no ha vist cap manifestació del govern ni de suport a 

l’agent, ni de personar-se com a acusació particular, ni de condemnar-ho. Manifesta que la 

responsable de seguretat de l’Ajuntament ni hi és ni se l’espera, perquè va fer un exercici de 

valentia d’assumir aquesta responsabilitat, però que ha abandonat la seva tasca i l’ha deixat en 

mans del comissionat, a qui torna a agrair les explicacions de la sessió i la seva bona 

disponibilitat a l’hora d’informar el seu Grup de qualsevol cosa que ha succeït. 

 

El Sr. CORONAS creu que sempre és important posar les coses en el seu context. Comenta que 

aquesta protesta que es va produir arran de la visita del rei a Barcelona té una explicació molt 

clara, i és el paper que ha tingut el rei d’Espanya en tot el que està passant a Catalunya en els 

darrers mesos, encoratjant l’«a por ellos» des d’una institució com el cap de l’Estat i justificant 

la repressió policial de l’1 d’octubre, absolutament desproporcionada i indigna. Constata, doncs, 

que la ciutadania es va mobilitzar en un acte de protesta. 

Reconeix que per a alguns el rei és intocable, però recorda que el mateix Tribunal Europeu dels 

Drets Humans ja ha dit que cremar fotos del rei és llibertat d’expressió i no motiu d’anar a la 

presó, com no hauria de ser motiu d’anar a la presó que un cantant faci una crítica sobre el rei i 

la família reial. Constata que, en canvi, hi ha impunitat i premis per a policies que exerceixen 

violència d’estat. 

Conclou, doncs, que les protestes són legítimes i comprensibles, sempre que es facin de manera 

pacífica i democràtica. Pensa que està clar que si el rei vol respecte a Catalunya se l’ha de 

guanyar, perquè en democràcia el respecte es guanya i no es pot imposar o intentar-lo imposar. 

Pel que fa a determinades càrregues policials o accions que hi va haver aquell dia, que 

considera absolutament innecessàries, creu que això serveix per a qualsevol cos de seguretat, 

tant per als que l’1 d’octubre van actuar de manera absolutament brutal i desproporcionada com 

si són els Mossos d’Esquadra o la Guàrdia Urbana. Indica que per ERC el fet que sigui una 

policia o una altra no ha de permetre justificar determinades accions. 

Malgrat que tothom ha vist el vídeo, pensa que la Comissió és un bon lloc per explicar a quines 

imatges es refereix el comissionat quan parla de possible mala praxi per part d’agents de la 

Guàrdia Urbana. Li agradaria que el Sr. Recasens ho explicités. 

Vol recordar també que uns quants mesos enrere ja es va aprovar al Plenari que s’incorporessin 

les càmeres per enregistrar audiovisual al Cos de la Guàrdia Urbana, concretament càmeres 

personals, que segurament servirien per evitar situacions com aquesta. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix la intervenció del comissionat, però torna a constatar la necessitat no 

només que hi hagi un comissionat de la Guàrdia Urbana, sinó que hi hagi una direcció política 

d’aquest cos, que en aquest cas correspon a l’alcaldessa de Barcelona, tal com ella mateixa va 

decidir. Manifesta, però, que, passi el que passi a la ciutat, encara no han vist la Sra. Colau en 

una comissió, cosa que també seria inaudita, un alcalde en una comissió. 

Pel que fa a l’episodi en concret, recorda que l’alcaldessa va dir als mitjans que s’obriria una 

investigació per veure què havia passat i si hi havia hagut una mala praxi. No li ha quedat clar, 

de la intervenció del comissionat, si aquesta investigació s’està produint o no. Apunta que el 

Sr. Recasens ha dit que l’actuació per part de les policies, de manera coordinada, va ser 

proporcionada, però pensa que cal que s’aclareixi aquest episodi, perquè, si no, tornarà a haver-

hi a sobre de la taula un cop més el qüestionament de la Guàrdia Urbana. Opina que un cop més 
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es tornarà a obrir aquest discurs pervers sobre l’actuació i fins i tot sobre la mateixa existència 

de la Guàrdia Urbana i de com actua. 

Manifesta que la Guàrdia Urbana forma part de l’Ajuntament de Barcelona, que és una eina al 

servei dels ciutadans, i diu que el PSC no participarà en cap episodi que doni lloc al que ja s’ha 

viscut durant tot el mandat, que és el desprestigi d’aquest cos i de qüestionar la seva feina. Per 

això demana al comissionat que efectivament s’obri aquesta investigació si no s’ha obert, que es 

vegi si hi ha o no mala praxi, que es procedeixi de manera ordinària amb normalitat i que aquest 

episodi no s’elevi de nou a la categoria de desprestigi del Cos de la Guàrdia Urbana i de tots els 

seus agents. Destaca que és un cos prestigiat, volgut i estimat a la ciutat, però que necessita més 

recursos, com explicarà en la proposició que ha presentat. 

 

La Sra. ESTELLER li recorda al Sr. Coronas que el rei va tenir el respecte de més d’un milió i 

mig de barcelonins. Considera que uns quants que van aprofitar aquell acte per desprestigiar 

Barcelona i posar en risc un esdeveniment que beneficia a tothom no són representatius dels 

barcelonins. Afegeix que el rei està a l’altura de les seves responsabilitats institucionals i que va 

exercir les seves competències i funcions constitucionals en defensa de la legalitat a Catalunya. 

Remarca que els que estan en contra de la legalitat són els independentistes, i demana que no 

s’acusi el rei de fer el que els independentistes consideren que no correspon. 

Insisteix que el rei va tenir el respecte d’un milió i mig de barcelonins i que només uns quants 

van voler distorsionar i alterar un esdeveniment per a Barcelona com el Mobile World 

Congress. Considera que el regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya hauria de defensar 

que aquest esdeveniment se celebrés amb tota la tranquil·litat i l’estabilitat, perquè, si no, 

s’estan posant en risc aquests esdeveniments tan necessaris per a la ciutat. 

Dit això, constata que el que s’està demanant aquí són explicacions a la Guàrdia Urbana perquè 

va complir les seves funcions. Recorda que hi va haver un cordó de seguretat juntament amb els 

Mossos d’Esquadra per garantir que se celebrés un esdeveniment amb tranquil·litat i que es va 

impedir que es causessin aldarulls i incidents greus.  

Indica que el comissionat ha explicat els criteris tècnics pels quals es va fer aquell dispositiu, 

però diu que hi ha grups que consideren que la Guàrdia Urbana ha d’actuar per intencionalitat i 

per acció ideològica en funció de qui es manifesta i no per criteris professionals, que és el que 

es posa de manifest. 

Considera que el dispositiu va ser adequat perquè va impedir que la gent arribés a l’auditori. 

Diu que si hi ha algú que no ha tingut el comportament tècnicament idoni ja hi ha els 

procediments de la Guàrdia Urbana per veure què ha passat. Pensa, doncs, que la Guàrdia 

Urbana actua com sempre d’acord amb les seves responsabilitats i per garantir la seguretat en 

un esdeveniment tan important com aquest. Vol insistir a preguntar al Sr. Recasens si hi va 

haver alguna directiu política al marge de la directiu tècnica que requereix un esdeveniment 

d’aquesta naturalesa. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix les explicacions del comissionat de Seguretat. Diu que ell mateix va 

veure les imatges que van enregistrar les càmeres de BTV, i manifesta que sembla que hi va 

haver un element de càrrega. Constata que els agents no anaven equipats per fer aquest tipus 

d’operacions, pel que va poder veure. Per tant, demana si el comissionat pot ampliar la seva 

investigació interna en aquest sentit. 

Respecte a l’acte que va provocar-ho tot, pensa que cada cop més el cap de l’Estat, el rei 

d’Espanya, és absolutament irrellevant per a molts milers de barcelonins i de catalans. 

 

El Sr. RECASENS diu que respecta totes les opinions i totes les preses de posició. Comenta que 

ha sentit passar del general al particular, perquè s’ha parlat de càrregues i després s’ha parlat 
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d’una persona, d’un vídeo, etc. Insisteix que tot això acaba construint un relat que respecta i que 

tothom té el dret a tenir el seu, però diu que com a comissionat ha de treballar d’una manera 

diferent, és a dir, ha de treballar amb certeses, amb informació, amb denúncies i amb un 

procediment. Indica que, per tant, això requereix una forma de treballar diferent i no construir 

un relat, sinó intentar descobrir la veritat. Manifesta que cal determinar si va passar, si no va 

passar, què va passar, si va ser una cosa col·lectiva o va ser un fet aïllat, si respon a un estat de 

necessitat o no, etc. Insisteix que ha de treballar amb aquest rigor perquè, si no, els primers que 

ho demanarien serien els mateixos grups. 

Assenyala que, evidentment, els agents de la Guàrdia Urbana van cooperar en el dispositiu, però 

que en cap cas tenien cap directriu ni cap ordre d’actuar en ordre públic, perquè aquest cos no 

actua en ordre públic, i així va quedar palès aquest dia. 

Constata que certament hi va haver una situació de risc quan una comitiva com la que estava 

venint amb aquests cotxes va entrar en un carrer a tota velocitat i no s’aturava davant de res. Per 

tant, diu que evitar el risc a les persones és justament intentar que no ocupin la calçada perquè 

hi pot haver danys. Pensa que així es va fer i que s’havia de fer així.  

Pel que fa als membres del consistori, destaca que això sí que és una funció pròpia de la 

Guàrdia Urbana, i assegura que els membres del consistori van estar en tot moment 

salvaguardats i protegits. 

Reconeix que certament hi ha imatges, però que hi ha una o dues imatges en uns vídeos que no 

són determinants perquè són talls fora de context. Informa que, efectivament, hi ha una 

investigació oberta i que s’està intentant veure si hi ha més imatges. Diu que agrairia qualsevol 

imatge que algú pogués aportar.  

Així mateix, anuncia al Sr. Coronas que s’està fent un estudi pilot per tal que els policies puguin 

portar en breu càmeres, però diu que això requereix una sèrie de requisits jurídics que cal tenir 

en compte. 

Recorda que gairebé a cada sessió ha reiterat el seu suport a la professionalitat i a la dignitat de 

la Guàrdia Urbana. Considera que no és una bona idea atacar políticament aquest cos, entre 

altres coses perquè la Guàrdia Urbana no va rebre, ni aquell dia ni cap altre, directrius 

polítiques, més enllà de les polítiques públiques que consten en els plans de seguretat, que són 

públics i notoris. Aclareix que la Guàrdia Urbana no és una policia política. Assegura que 

mentre sigui comissionat de Seguretat farà tot el que estigui al seu abast perquè no ho sigui i es 

mantingui en l’estricta professionalitat, que pensa que és la que pertoca i la que permet que 

rebin felicitacions i també que es depurin responsabilitats quan així s’escaigui. 

Pensa sincerament que els ciutadans així ho estan reconeixent al carrer i així ho reconeixen les 

enquestes que ho reflecteixen. 

 

El Sr. MARTÍ diu que no afegirà res de nou. Reitera l’agraïment al comissionat en relació amb 

les explicacions perquè creu que el que ha dit és el que havia de dir, és a dir, que s’ha d’actuar 

amb rigor, amb certeses i amb investigacions oficials i amb totes les proves que es puguin 

obtenir. 

Repeteix que el Grup Municipal Demòcrata estarà amatent a les respostes que es puguin donar 

per escrit quan correspongui i quan acabin els procediments. Però insisteix que potser abans que 

acabi el mandat no estaria malament que la màxima responsable del Cos de la Guàrdia Urbana 

algun dia anés a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció, amb tota la normalitat democràtica, per explicar algunes coses. 

En tot cas, també està d’acord amb el fet que de cap manera es pot polititzar la Guàrdia Urbana 

ni d’un cas puntual fer-ne un cas general. Destaca que la Guàrdia Urbana és un col·lectiu de 

grans professionals i que ells són els primers interessats que les coses es facin bé pel prestigi del 

cos, de l’Ajuntament i per la bona convivència a la ciutat. 
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Per tant, espera els resultats d’aquestes investigacions, i diu que quan els rebi per escrit els 

valorarà. 

 

El Sr. SIERRA diu que el Sr. Martí està en la millor posició per esperar que vingui l’alcaldessa, 

tenint en compte que ni tan sols en els plens, quan hi ha una pregunta sobre seguretat, es digna a 

contestar. 

En tot cas, se suma a les paraules de reconeixement de professionalitat i dignitat de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona. 

Li diu al Sr. Coronas que no és una qüestió que hi hagués allà el rei, ni que vingui el 

Sr. Puigdemont fugat d’on sigui i hi hagi una manifestació en sentit contrari, sinó que és una 

qüestió de garantir l’ordre i la seguretat de les persones. Afegeix que, si el regidor d’ERC va a 

qualsevol esdeveniment, la Guàrdia Urbana vetllarà per la seva seguretat. 

 

El Sr. CORONAS no sap on eren les 1,5 milions de persones de Barcelona que donaven suport 

al rei. No sap si hi va haver una manifestació que es va perdre o es va fer una plataforma web 

on s’havia de signar, però la sensació que li queda és que 1,5 milions de persones van ignorar el 

rei. Diu que això seria més adequat al fet que no fossin allà, perquè aquest és l’argument que 

sempre es fa servir, ja que quan hi ha 1 milió de persones en una manifestació diuen que 6 

milions de persones pensen el contrari. Afirma que això no funciona d’aquesta manera. 

Remarca que el Grup Municipal d’Esquerra va ignorar el rei, ja que ERC no va tenir presència 

en aquell sopar perquè el rei no mereix el seu respecte per la seva actitud i les seves 

declaracions. Manifesta que, per contra, sí que va visitar el Mobile World Congress per escoltar 

els participants, però no per retre homenatge a un rei que ni considera el seu rei ni espera que 

exerceixi de rei perquè no es mereix aquest càrrec atès tot el que ha fet. 

Pel que fa a la Guàrdia Urbana, troba que està molt bé que es defensi la dignitat del cos, sempre 

que sigui necessari. Tanmateix, pensa que la dignitat del cos també s’ha de treballar una mica 

quan es produeix algun incident que no s’adapti a la funció que ha de tenir la Guàrdia Urbana i 

qualsevol altre cos de policia. Per tant, defensarà la policia sempre que faci la seva funció de 

manera correcta. 

 

La Sra. ANDRÉS vol demanar que es resolguin els dubtes que hi ha en relació amb aquest 

episodi i que públicament s’expliqui per tal d’evitar que l’episodi es converteixi en categoria i 

obri un discurs que cal tancar immediatament sobre la Guàrdia Urbana i les actuacions i 

honorabilitat. 

 

La Sra. ESTELLER diu que el Grup Popular defensa la professionalitat de la Guàrdia Urbana i 

la posa en valor sempre que pot en aquesta Comissió. 

Demana al Sr. Coronas que no faci trampes, perquè, si el regidor d’ERC diu que hi ha un grup 

que es manifesta en contra del rei perquè no està d’acord amb ell, els que no es manifesten 

suposa que com a mínim el respecten i no van tenir la necessitat d’anar a aquesta manifestació. 

Constata que el Sr. Coronas interpreta la gent que es manifesta, els que no es manifesten i tots, i 

diu que el regidor d’ERC es pensa que té la veritat absoluta de saber en tot moment el que 

passa. Reitera que la gent que es va quedar a casa seva va garantir aquest respecte i no va sentir 

la necessitat d’anar a una manifestació en contra del rei. Considera que el respecte és el que 

predomina a Barcelona. Creu que cal preservar aquest valor de respecte i convivència, i no 

utilitzar actes d’aquests esdeveniments tan importants per a Barcelona per trencar la 

convivència i donar un missatge internacional que no convé. 
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El Sr. ARDANUY demana al comissionat que analitzi més totes les informacions que han 

aparegut al voltant d’això. Pensa que segurament l’acció del Sr. Recasens serà correcta. 

Pel que fa a la manca de respecte del rei, opina que queda evident i clar que l’ha tingut envers 

milers de catalans i barcelonins. 

 

El Sr. RECASENS es compromet a donar retorn d’aquesta i de qualsevol altra actuació en 

matèria de seguretat que els grups li demanin, perquè justament la transparència és una de les 

polítiques públiques de seguretat que caracteritza el Pla de seguretat. 

 

Es dona per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

4.-  (207/2017) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’informació pública del 

Protocol per situació de sequera a Barcelona, en el sentit que es desprèn de l’informe tècnic de 

27 de febrer de 2018, que figura a l’expedient. APROVAR definitivament l’esmentat Protocol, 

com annex al Pla de protecció civil municipal, amb les modificacions introduïdes. 

COMUNICAR aquest acord a la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de 

Catalunya, als efectes previstos a l’article 6.2 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual 

s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil 

municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, i PUBLICAR-LO al 

Butlletí Oficial de la Província i a la Gaseta Municipal. 

 

El Sr. BADIA comenta que es tracta de l’aprovació definitiva del Protocol de sequera que es va 

poder tractar en el passat Consell d’Administració de Barcelona Cicle de l’Aigua. 

Destaca la bona notícia que avui dia s’ha recuperat part dels embassaments. Per tant, indica que 

la data d’inici de l’alerta de sequera se situaria a finals del 2018.  

També vol destacar que el govern ha rebut dos tipus d’al·legacions. Explica que la primera fa 

referència a la compatibilitat del Pla de sequera amb el Pla d’episodis de contaminació 

atmosfèrica. Comenta que s’ha ajustat que també es pugui desenvolupar el Pla de contaminació 

atmosfèrica sense que sigui incompatible amb el Pla de sequera a través de l’ús de l’aigua 

freàtica. 

Informa que la segona és reforçar la idea que per a tota la part que tindrà a veure amb 

l’abastament l’Ajuntament està a l’espera del Pla de sequera que desenvolupa l’Àrea 

Metropolitana, però que també es vol refermar la presència de l’Ajuntament en totes les taules 

de sequera que siguin necessàries o que s’hagin d’activar. 

 

La Sra. VILA anuncia que el Grup Municipal Demòcrata farà reserva de vot. 

 

El Sr. ALONSO expressa el seu vot a favor perquè li sembla coherent i necessari que 

l’Ajuntament de Barcelona es corresponsabilitzi en actuacions en cas de sequera. A més, pensa 

que el contingut del pla és de sentit comú. 

 

El Sr. CORONAS hi votarà a favor. 
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La Sra. ANDRÉS diu que hi votarà a favor perquè és l’aprovació definitiva després d’haver 

facilitat la inicial i la tramitació. Indica que hi ha una proposta que s’ha sotmès a informació 

pública i un període d’al·legacions que amb això queden resoltes, de la qual es derivarà 

l’elaboració d’un protocol que ha de substituir el protocol antic del 2007 i que ha d’abordar 

d’una manera integral els diferents àmbits per tal de pal·liar els efectes sobre la ciutat dels 

episodis de sequera. 

 

La Sra. ESTELLER expressa el seu vot a favor. Destaca que la sequera és un fet que es repeteix 

any rere any. Recorda que hi va haver episodis de greu situació a Barcelona. Per això considera 

que cal extremar totes les accions en aquest sentit per impedir que això torni a passar o que hi 

hagi la preparació necessària per poder actuar davant d’aquestes situacions.  

 

La Sra. ROVIRA anuncia la reserva de vot de la CUP. 

 

El Sr. ARDANUY hi votarà a favor. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Cs, ERC, PSC, PP i del regidor no 

adscrit i amb la reserva de vot del Grup Municipal Demòcrata i CUP.  

 

5.-  (T0217 2015 411) APROVAR, a la vista dels informes incorporats a l’expedient, el 

reconeixement de crèdit per part de l’Institut Municipal d’Informàtica per un import total 

d’1.271.091,77 euros (IVA inclòs), segons el següent deglossament: 95.272,69 euros a favor 

d’Axis Management, SA; 273.345,00 euros a favor d’Innova Smart Consulting, SA; 154.785,26 

euros a favor de Microsistemas, SA; 42.215,52 euros a favor d’Essi Projects, SA; 152.542,62 

euros a favor d’Everis Spain, SL; 237.309,64 euros a favor d’Everis Spain, SL; 70.663,21 euros 

a favor d’ICE Consulting; 106.711,76 euros a favor d’Ibermática, SA; 138.246,07 euros a favor 

de Cast-info, SA; pels serveis realitzats per les esmentades empreses, atesa la necessitat de 

regularitzar l’obligació de la despesa de l’any 2015 no reconeguda en l’exercici pressupostari 

que li corresponia; NOTIFICAR-HO als interessats als efectes oportuns. 

 

El Sr. RODRÍGUEZ explica que aquest expedient de reconeixement de crèdit correspon a un 

expedient que es va arrencar com a conclusió d’identificar activitats derivades a l’IMI el 2015 

d’una sèrie de serveis realitzats i no pagats que afectaven 8 empreses. 

Comenta que en la revisió interna feta a conseqüència d’aquesta situació es va identificar que 

aquests serveis s’havien realitzat sense la corresponent consignació pressupostària en l’exercici 

de 2014 i 2015 i sense cap procediment de licitació pública prèvia a la seva prestació. 

Explica que, vista la situació, es van dictar dos decrets d’alcaldia amb la finalitat d’aprofundir 

en les causes que havien motivat aquesta situació. Indica que el primer decret ordenava la 

realització d’un informe de control de l’anàlisi sobre els procediments de gestió financera de 

l’IMI, de què s’han derivat un conjunt de canvis en la gestió i el finançament de l’institut. 

Comenta que el segon decret ordenava iniciar un expedient per determinar i exigir les 

responsabilitats de tot ordre que es poguessin derivar de la realització de les despeses sense la 

corresponent partida pressupostària. Informa que aquest segon expedient es troba actualment en 

fase d’instrucció per part de l’Àrea de Transparència de l’Ajuntament. 

Pel que fa als decrets, explica que també es determinava la necessitat de practicar un peritatge 

per determinar si els preus estimats per aquests serveis realitzats s’ajustaven als que s’haurien 

derivat d’un procés de licitació inexistent en aquest cas. Informa que, fruit d’aquest peritatge, es 

va presentar a les empreses una proposta inicial de preus, sobre la qual van fer al·legacions i 

amb la qual l’empresa auditora ha completat l’informe pericial inicial que es va presentar al 
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Consell Rector de l’IMI l’1 de febrer perquè aprovés una nova proposta de preus que determina 

els imports finals a reconèixer i que es presenten en aquesta sessió. 

Indica que d’aquesta manera es tancaria la part administrativa del procediment obert, que ha 

estat complex per la diversitat de serveis a analitzar i amb els quals es podria pagar a les 

empreses un impost que pot emular la reducció econòmica dels concursos públics que s’haurien 

d’haver produït en competència d’empreses. Comenta que en aquest cas les empreses també 

han acceptat la proposta de preus que se’ls ha plantejat. 

 

El Sr. CIURANA votarà favorablement. Demana que es pugui fer una referència a una remissió 

a les actes dels diferents consells d’administració de l’IMI, en què han tingut ocasió de parlar-

ne a bastament. Vol explicitar que aquest seguit de serveis van ser uns serveis que es van 

prestar efectivament a l’IMI i que, per tant, responien a unes necessitats tècniques, operatives i 

de serveis del mateix Ajuntament. 

 

El Sr. ALONSO vol manifestar el seu rebuig a la gestió que s’ha fet en tota aquesta situació, 

que pensa que és el contrari que s’ha de fer en una administració pública.  

Recorda que el govern de Convergència i Unió va encarregar serveis a empreses a dit, sense 

seguir els procediments obligatoris de contractació pública ni tenir la corresponent assignació 

pressupostària. Diu que per Ciutadans això és una gestió totalment irregular i inapropiada. 

D’altra banda, pensa que el govern de Barcelona en Comú tampoc no ha tingut gaire pressa, ja 

que han estat 3 anys per decidir si s’han de pagar o no les factures. Li sembla una gestió molt 

deficient. 

Constata que finalment en aquesta sessió es presenta aquesta proposta de reconeixement de 

crèdit. Diu que no hi votarà en contra perquè sembla que efectivament els serveis es van prestar 

i hi ha un acord amb les empreses, però no donarà suport a tota aquesta gestió nefasta que s’ha 

produït. 

Per això farà una abstenció. 

 

El Sr. CORONAS diu que de moment farà una reserva de vot, perquè s’ho vol acabar de mirar 

bé. Reconeix que és un assumpte prou important per analitzar-ho detingudament i l’import 

també. Recorda que a principis de mandat es va dir que mirarien d’arreglar aquesta nefasta 

gestió de l’equip anterior, però que a més es valoraria la possibilitat de portar el cas a l’Oficina 

Antifrau per saber si hi havia possibles irregularitats en la contractació. 

Per tant, insisteix que s’ho acabarà de mirar i que decidirà de cara al Ple. 

 

La Sra. ANDRÉS anuncia el seu vot a favor per responsabilitat de resoldre aquest expedient per 

tal que les empreses puguin cobrar. Així mateix, vol manifestar la seva crítica respecte de la 

gestió que es va fer el 2015 en relació amb aquests expedients. 

 

La Sra. ESTELLER diu que el Grup Popular ha estat molt crític amb aquesta actuació. Anuncia 

que farà una reserva de vot i que farà la intervenció més profundament en el Plenari. 

Manifesta que tampoc no troba idoni que només s’hagin investigat aquests períodes i que no 

s’hagi avançat més cap a anys anteriors. Comenta que en aquest sentit sempre ha demanat en la 

comissió creada a aquest efecte que s’ampliés l’objecte d’aquella investigació en aquests 

àmbits, però constata que no ha estat possible perquè els grups que formen part d’aquesta 

comissió s’hi han negat. 

 

La Sra. ROVIRA diu que farà una reserva de vot. 
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El Sr. ARDANUY expressa el seu vot favorable i agraeix les informacions donades per part de 

l’IMI i de l’Ajuntament. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, PSC i 

del regidor no adscrit, amb l’abstenció de Cs i amb la reserva de vot d’ERC, PP i CUP, amb el 

redactat següent: 

 

APROVAR, a la vista dels informes incorporats a l’expedient amb nº T0217 2015 411, el 

reconeixement de crèdit per part de l’institut Municipal d’Informàtica per un import total de 

1.271.091,77 euros (IVA inclòs), segons el següent desglossament: 95.272,69 euros a favor 

d’Axis Management Consulting SP, S.L. amb NIF B63722797; 273.345,00 euros a favor 

d’Innova & Smart Consulting, S.L. amb NIF B66140427; 154.785,26 euros a favor de 

Microsistemes, S.A. amb NIF A58158122; 42.215,52 euros a favor d’Essi Projects, S.A. amb 

NIF A61274072; 152.542,62 euros a favor d’ Everis Spain, S.L.U. amb NIF B82387770; 

237.309,64 euros a favor d’ Everis Spain, S.L.U. amb NIF B82387770; 70.663,21 euros a favor 

d’ ICE Consultants Europe, S.L. amb NIF B62610449; 106.711,76 euros a favor d’Ibermática, 

S.A. amb NIF A20038915; 138.246,07 euros a favor de Cast-info, S.A amb NIF A60367570; 

pels serveis realitzats per les esmentades empreses, atesa la necessitat de regularitzar 

l’obligació de la despesa de l’any 2015 no reconeguda en l’exercici pressupostari que li 

corresponia; AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l’obligació de les despeses per un 

import total de 1.271.091,77 euros IVA inclòs, segons el següent desglossament, 95.272,69 

euros a favor d’Axis Management Consulting SP, S.L. amb NIF B63722797; 273.345,00 euros 

a favor d’Innova & Smart Consulting, S.L. amb NIF B66140427; 154.785,26 euros a favor de 

Microsistemes, S.A. amb NIF A58158122; 42.215,52 euros a favor d’Essi Projects, S.A. amb 

NIF A61274072; 152.542,62 euros a favor d’ Everis Spain, S.L.U. amb NIF B82387770; 

237.309,64 euros a favor d’ Everis Spain, S.L.U. amb NIF B82387770; 70.663,21 euros a favor 

d’ ICE Consultants Europe, S.L. amb NIF B62610449; 106.711,76 euros a favor d’Ibermática, 

S.A. amb NIF A20038915; 138.246,07 euros a favor de Cast-info, S.A amb NIF A60367570, 

amb càrrec a la partida pressupostària i al pressupost que s’indiquen en aquest mateix 

document; NOTIFICAR-HO als interessats. 

 

6.-  (OTPB 1/2018) APROVAR el nomenament de les següents persones com a membres del 

Comitè d’Etica de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l’article 15 del Codi Ètic i 

de conducta: Sr. Norbert Bilbeny Garcia, Sra. Dolors Feliu Torrent; Sra. Teresa Freixas 

Sanjuán, Sr. Joan Josep Moreso Mateos i el Sr. Robert Rubió Ochoa; PREVEURE que, en el 

cas que es produeixi alguna baixa entre els membres del Comitè durant aquest mandat 

corporatiu, serà coberta en primer lloc per la Sra. Begoña Roman Maestre, i en segon lloc pel 

Sr. Antoni Bosch Carrera; SEGUIR els tràmits previstos per procedir al seu nomenament. 

 

El Sr. ASENS explica que es tracta d’una proposta de composició del nou Comitè d’Ètica, que 

és un pas previ regulat en el Codi d’ètica i que haurà de ser aprovat definitivament en el Plenari. 

Comenta que la proposta es fa després d’haver passat un procés transparent, pioner, que és el 

hearing de la majoria dels candidats. Creu que aquesta proposta recull la màxima pluralitat i el 

màxim consens possible. Explica que la proposta bàsicament busca respectar l’opinió i la 

valoració dels grups municipals i també del consell assessor, la representativitat dels grups 

proposants, el currículum i la trajectòria professional sobretot vinculada a l’àmbit de l’ètica de 

cada un dels candidats i la imatge de neutralitat i imparcialitat d’aquests candidats. 

Indica que per dotar de més pluralitat aquest òrgan s’ha ampliat a dos suplents i el govern ha 

renunciat a la seva candidata, la Begoña Roman, que era una de les més valorades pel consell 
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assessor. Explica que s’ha fet en benefici d’aquesta pluralitat i que, per tant, s’ha renunciat a la 

idea inicial de tenir 2 membres del govern i 3 de l’oposició. Comenta que la composició actual 

és 1 membre del govern, 4 de l’oposició i 2 suplents de l’oposició. Indica que hi ha un límit 

legal, que és el dels 5 membres. Creu que això obliga a posar sobre la taula el debat d’una 

possible ampliació per poder ampliar el nombre de membres. Diu que no s’ha pogut sobrepassar 

aquest límit. Assenyala que s’ha fet això de les dues figures de substitució, però insisteix que no 

es podia sobrepassar aquest límit. En tot cas, creu que és un debat que cal encarar. 

 

El Sr. MARTÍ anuncia el vot a favor del Grup Municipal Demòcrata en aquest nomenament 

que porta el govern. Creu que és un pas més necessari i important per tirar endavant el Codi ètic 

i de conducta, que durant molts mesos en el mandat ha estat en tràmit i que s’ha tirat endavant. 

Recorda que uns dies enrere van participar en el hearing, en aquesta mena d’avaluació. Diu que 

és una iniciativa prou pionera a Catalunya i que, per tant, votarà a favor d’aquesta proposta 

global. Destaca que tots els candidats a formar prat d’aquest Comitè d’Ètica tenien una 

trajectòria professional brillant i uns currículums personals molt importants. 

Tanmateix, diu que la proposta que va fer el Grup Municipal Demòcrata de Dolors Feliu 

s’haurà de materialitzar en el moment que l’expedient de sol·licitud de compatibilitat tiri 

endavant a través de la Generalitat, que està seguint el seu curs. 
 

La Sra. BARCELÓ expressa el vot a favor de Ciutadans. Dona les gràcies a tots els membres 

que participaran al Comitè d’Ètica. Agraeix la reunió que van mantenir uns dies enrere, en què 

cadascú va poder expressar el seu currículum i els objectius que tenien per pertànyer a aquest 

Comitè d’Ètica. Desitja, doncs, que puguin fer una bona feina. 
 

El Sr. CORONAS anuncia el vot a favor d’ERC. Lamenta qualsevol baixa de les persones que 

van anar al hearing, perquè li van semblar totes elles, independentment del partit que les 

proposés, d’un nivell realment molt alt. Diu que possiblement en aquesta sala de comissions 

han viscut, el dia de la sessió d’escolta que es va fer, un dels debats, des del punt de vista de la 

filosofia i l’ètica, més interessants que hi haurà durant molt de temps. 

Entén que el Comitè d’Ètica ha de respondre a criteris de diversitat ideològica, però considera 

que la funció que exerciran ha de ser amb caràcter absolutament independent i com a juristes en 

diversos àmbits. 
 

La Sra. ANDRÉS agraeix la disponibilitat dels membres del Comitè d’Ètica per tal que pugui 

funcionar, i desitja que facin molt bona tasca. Recorda que el PSC ja va manifestar que hi està 

d’acord i fa el seu reconeixement. 

També agraeix que el govern i els grups, entre tots, facin l’esforç que totes les persones 

proposades puguin formar part del Comitè d’Ètica d’una manera o altra. 
 

La Sra. ESTELLER vol valorar totes les propostes que van fer tots els grups, ja que va 

prevaldre l’alta qualificació tècnica. Comenta que el dia del hearing va poder comprovar la gran 

formació que tots tenen i que, al marge que hi hagi alguna vinculació política, l’important és la 

seva conducta, una trajectòria en què preval la imparcialitat, molt important a l’hora de prendre 

les decisions en un Comitè d’Ètica.  

En aquest sentit, recull la proposta del Sr. Asens de veure si cal ampliar aquest Comitè d’Ètica 

perquè hi hagi uns altres membres i a partir d’aquí continuar treballant amb la voluntat que tots 

ells puguin treballar en la direcció que estableix el mateix Codi.  

Vol fer una valoració de les paraules del Sr. Martí, en el sentit que hi ha membres que poden ser 

objecte d’alguna incompatibilitat i que, per tant, aquesta composició no està del tot tancada. Diu 

que al llarg de la setmana, abans del Plenari, ja veuran com queda la definitiva. 
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La Sra. ROVIRA anuncia una reserva de vot de la CUP. 

 

El Sr. ARDANUY expressa el vot favorable en aquest punt. Agraeix la disponibilitat de tots els 

candidats en la sessió que es va fer i alhora agraeix el debat que hi va haver, perquè creu que va 

ser molt constructiu i que dona fe del nivell de qualitat d’aquests membres del Comitè d’Ètica. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, PP i del regidor no adscrit i amb la reserva de vot de la CUP, amb el redactat 

següent: 

 

APROVAR el nomenament de les següents persones com a membres del Comitè d’Ètica de 

l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l’article 15 del Codi Ètic i de conducta: Sr. 

Norbert Bilbeny Garcia, Sra. Dolors Feliu Torrent; Sra. Teresa Freixas Sanjuán, Sr. Joan 

Josep Moreso Mateos i el Sr. Robert Rubió Ochoa; PREVEURE que, en el cas que es produeixi 

alguna baixa entre els membres del Comitè durant aquest mandat corporatiu, serà coberta per 

la Sra. Magda Oranich Solagran o pel Sr. Antoni Bosch Carrera; SEGUIR els tràmits previstos 

per procedir al seu nomenament. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

7.-  (006/2018 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la senyora Raquel Prado Pérez, 

la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per al 

qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia, de 30 de novembre de 2017, passant-lo a exercir 

en règim de dedicació parcial, en un percentatge del 75%, en virtut de la resolució del Regidor 

del Districte de 22 de febrer de 2018, i l’activitat pública per compte aliena com a professora 

associada de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona fins al dia 14 de setembre de 

2018. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se 

en horari no coincident amb el propi de la seva dedicació municipal. Aquesta autorització resta 

condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions 

que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 

Administracions Públiques i d’altra normativa aplicable, en especial, les establertes en les 

Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 

circumstàncies relatives al mateix. 

 

El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Vila expressa el vot favorable del 

Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa l’abstenció de Cs, la Sra. Capdevila 

expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la 

Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP, la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP i el Sr. 

Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

c)  Proposicions 
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V)  Part d’impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

8.-  (M1519/8589) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el Govern municipal presenti en la propera Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció un informe de detecció i balanç de 

riscos per la presència i saturació de venedors ambulants irregulars a les instal·lacions del metro 

de Barcelona, especialment a les andanes. Que en la mateixa comissió es presenti una proposta 

d’actuació per corregir aquesta situació de risc que haurà de formar part del pla de xoc de lluita 

contra la venda ambulant il·legal. 

 

El Sr. MARTÍ explica que la proposició aborda una problemàtica greu de seguretat derivada de 

la presència massiva des de fa força temps de venedors ambulants en les instal·lacions del 

metro, de diverses estacions, però especialment de Catalunya, Liceu, etc. 

Comenta que aquesta problemàtica fa mesos que es dona, lamentablement, i que se’n poden 

derivar conseqüències molt greus per a la seguretat de totes les persones usuàries del metro, 

vigilants –tant privats com membres de la Guàrdia Urbana– i dels mateixos manters, amb 

situacions que poden arribar a fer perillar la seva integritat física. 

Apunta que en la proposició primer es vol denunciar aquesta situació, que és molt greu, cosa 

que han dit els mateixos agents de la Guàrdia Urbana de tots els sindicats. Diu que no vol fer la 

problemàtica més gran del que ja és, però insisteix que és greu en si mateixa. Per tant, demana 

al govern que presenti en la propera sessió de la Comissió un informe de balanç d’aquests riscos 

–que el govern de la ciutat coneix perfectament–, de presència i saturació de venedors 

ambulants irregulars a les instal·lacions del metro de Barcelona, especialment a les andanes. 

Especifica que no només als accessos i al repartidor, per exemple, de la plaça de Catalunya, 

sinó a les andanes, que és un lloc especialment sensible. Així mateix, demana que el govern 

presenti en la propera sessió de la Comissió una proposta d’actuació per corregir aquesta 

situació de risc. Considera que es demana una cosa molt concreta.  

Reitera que no vol fer més gran el problema del que ja és, però pensa que no es pot admetre la 

inacció del govern municipal davant d’aquesta problemàtica. 

Comenta que hi ha hagut alguns episodis els últims mesos que han aixecat l’alarma i que també 

han creat alarma social, no solament la crítica i la denúncia dels mateixos agents de la Guàrdia 

Urbana i dels grups polítics. Recorda el 30 d’agost a la plaça de Catalunya amb unes imatges 

bastant dures d’agressions contra la Guàrdia Urbana i càrregues defensives d’aquest cos davant 

d’aquests manters violents.  

Explica que també s’ha vist una agressió duríssima amb un agent greument ferit poques 

setmanes abans, el 16 de desembre, també a la plaça de Catalunya. Indica que eren agressions 

produïdes amb pedres i rocs que els manters recullen de les mateixes vies del metro. Destaca 

que són agressions greus que poden costar no tan sols la vida, sinó també greus perjudicis a la 

salut, com aquest agent que està de baixa des de fa 4 mesos, amb una lesió molt greu a l’ull. 

Per tant, pensa que el govern i la direcció política de la Guàrdia Urbana han de garantir i vetllar 

per la seguretat dels usuaris del metro de Barcelona, que són milers i milions al cap de l’any. 

Afegeix que el govern també ha de garantir un bon ús de les instal·lacions del metro, no 

solament de les andanes i dels combois, sinó també dels accessos i dels llocs on hi ha 

concentració massiva d’usuaris i ciutadans de Barcelona i de fora de la ciutat, sobretot en hores 

punta. 
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Recorda que el 2011 es va iniciar una mesura que va tenir molt bons resultats, en l’època del 

govern Trias, que van ser les patrulles conjuntes dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana al 

metro. Indica que això va donar uns resultats molt bons. Demana que, d’una manera o altra, 

més enllà de l’estricte compliment de la instrucció Víctor Alfa pel que fa al control de la venda 

ambulant irregular, es pugui garantir aquesta seguretat al metro. 

Repeteix que no vol fer alarmisme, però diu que recull el crit d’alarma i la denúncia del Cos de 

la Guàrdia Urbana de Barcelona i de tots i cadascun dels sindicats. Per tant, pensa que cal 

canalitzar aquesta denúncia. Demana, doncs, al govern que prengui les mesures oportunes en la 

línia que demana aquesta proposició o amb les mesures complementàries que tècnicament 

pugui adoptar el govern de la ciutat. 

 

La Sra. BARCELÓ considera que realment la gestió del govern municipal davant la venda 

ambulant irregular fins ara ha estat un fracàs. Indica que és un fenomen que perjudica els 

comerciants, que han hagut de crear la Plataforma d’Afectats pel Top Manta; que deixa amb 

impunitat una activitat il·legal davant d’un delicte i amb el qual hi pot haver problemes de salut, 

ja que sovint hi ha venda de productes alimentaris. Afegeix que ha estat un fracàs en el projecte 

social dels venedors ambulants irregulars, alguns dels quals estan en condicions de 

vulnerabilitat. 

Destaca que és un fenomen que no tan sols és als carrers, sinó que també es troba al metro, amb 

les dificultats que comporta també per a persones que tenen mobilitat reduïda per poder 

desplaçar-se i poder caminar amb tranquil·litat i normalitat. Diu que també s’han hagut de 

lamentar les successives agressions a guàrdies urbans, i que per això els sindicats demanen que 

es prenguin mesures. 

Manifesta que els veïns també es queixen. Diu que sorprenen molt les respostes que a vegades 

reben per part del govern. Explica que un veí de Sants va enviar una carta a l’Ajuntament de 

Barcelona en què expressava les dificultats que tenia per desplaçar-se pel metro de plaça 

Catalunya i per alguns carrers de Barcelona. Comenta que la resposta del 13 de febrer no deixa 

de ser sorprenent, perquè des de l’equip d’alcaldia es diu que ja tenen fet el diagnòstic sobre 

quants venedors ambulants il·legals hi ha i apunten que hi ha 252 venedors fixos, que arriben 

fins als 500 durant la temporada d’estiu. Diu que, en canvi, es pot comprovar que al mercat 

anomenat «de la misèria» de la plaça de les Glòries en un mateix dia hi pot haver 200 venedors 

i al passeig de Borbó han arribat fins a 800. 

Per tant, troba lamentable que es donin aquestes dades quan se sap que això no és real. Així 

mateix, troba molt lamentable que en aquesta mateixa carta que s’envia al veí, que va rebre 

pocs dies abans, es parli del gran lideratge del comissionat de Seguretat de l’Ajuntament davant 

d’aquest problema. Considera que potser els adjectius els han de posar els ciutadans i no 

l’Ajuntament. 

Votarà a favor de la proposta que presenta el PDeCAT. Creu que és important, no únicament 

per les agressions que hi ha hagut, presentar un diagnòstic i un pla de xoc per acabar amb això, 

però també que el govern municipal presenti el que s’ha demanat sempre: mesures reals en què 

es coordinin mesures d’àmbit social i de seguretat per abordar aquest fenomen que perjudica 

tots els sectors. També demana la coordinació entre els diferents cossos de seguretat. 

 

El Sr. CORONAS no està prou satisfet amb les actuacions que s’han dut a terme des del govern 

municipal sobre la qüestió de la venda ambulant irregular al carrer. 

En concret, des del punt de vista de prevenció i seguretat, està a favor que es facin els informes 

que calguin i les accions necessàries per mirar de resoldre aquest problema o, com a mínim, 

minimitzar-lo. Conclou que això el porta a votar a favor de la proposició del Grup Municipal 

Demòcrata. 
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Constata que la realitat és que les intervencions policials no s’ajusten a les necessitats, tant per 

manca de personal, que li consta que és una realitat a la Guàrdia Urbana, com perquè els 

operatius assumeixen un grau de risc que possiblement no haurien d’assumir. Diu que si a això 

s’hi afegeixen missatges inconcrets i tebis per part del govern municipal hi ha el còctel perfecte 

perquè això no funcioni, cosa que està passant. 

Pel que fa a les conseqüències que se’n deriven, indica que hi ha intervencions on es posa en 

risc la ciutadania i els mateixos agents, com en casos de l’agent de la Guàrdia Urbana que 

podria perdre un ull, en què l’Ajuntament ha dit que no es personarà com a acusació particular, 

la qual cosa tampoc no entén. 

En tot cas, insisteix que cal posar les persones al centre de tot. Recorda que va presidir la Taula 

de la Venda Ambulant Irregular a Barcelona. Creu que va fer un esforç de parlar amb tothom 

per intentar arribar a un informe amb una sèrie d’accions. Demana, doncs, que aquestes accions 

es duguin a terme amb la màxima implicació i voluntat municipal possible. 

Reitera que des del punt de vista de prevenció i seguretat hi ha un problema bastant gruixut. 

 

La Sra. ANDRÉS s’afegeix a la proposta perquè el PSC a la sessió del mes anterior ja va 

presentar una proposició molt semblant a aquesta en què va demanar que en el termini de 30 

dies el govern municipal, i més concretament l’alcaldessa, com a cap de seguretat dels bombers, 

de Protecció Civil i la màxima responsable de l’Àrea Metropolitana, presentés un informe en 

aquesta Comissió dels bombers de Barcelona i Protecció Civil sobre l’impacte de les activitats 

de venda ambulant en l’ocupació dels accessos al metro, a les andanes i com afectava la 

seguretat no tan sols dels viatgers, sinó també de les persones que fan aquesta activitat. 

Recorda que el mes anterior el comissionat va dir que no es demanaria aquest informe perquè ja 

ho tenien tot controlat. Torna a demanar que aquest informe es presenti per a tranquil·litat de 

tothom. 

Constata que tots van amb metro i veuen què passa. Pensa que cada dia poden passar més coses. 

Destaca que l’espai públic de Barcelona es va fer entre tots perquè no fos monopolitzat per cap 

activitat. Considera que actualment hi ha espais a la ciutat públics que estan monopolitzats per 

una activitat. Indica que, a més, la dimensió social no és la millor manera d’actuar sobre les 

persones que fan aquesta activitat, perquè opina que això és pan para hoy, hambre para 

mañana. Assenyala que no se’ls garanteix ni el present ni el futur i que aquestes persones estan 

hipotecant l’espai públic fent una activitat il·legal, que no es permetria en un espai públic a 

ningú altre, però que, en canvi, aquí sembla que sí. Considera que hi ha una deixadesa de 

funcions respecte a la protecció i la seguretat de les persones i dels espais.  

Per tant, se suma a la proposta i espera veure la resposta del govern. 

 

La Sra. ESTELLER anuncia que el seu Grup donarà suport a aquesta proposta, tal com ha fet 

amb altres propostes que s’han presentat per reclamar una acció i un pla integral per respondre 

davant el top manta, que actualment està desbocat a Barcelona. Constata que tots els regidors 

poden veure al metro i a la plaça de Catalunya manters i manters, amb tota impunitat, amb la 

passivitat del govern municipal. 

Recorda que el PP ja va dir fa temps que aquesta passivitat i permissivitat estan fent que els 

manters estiguin enfortits, que reaccionin davant qualsevol acció policial amb incidents i atacs, 

cosa que ha causat gravetat en algunes lesions dels guàrdies urbans. Diu que tots recorden 

aquest Nadal el guàrdia urbà que va resultar ferit i en què l’Ajuntament no es vol presentar com 

a acusació particular. Demana a l’Ajuntament que rectifiqui, que defensi la Guàrdia Urbana 

davant d’aquests fets i que es personi com a acusació particular. 
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Destaca que els incidents que s’estan produint poden anar a més. No sap què fa falta perquè 

l’Ajuntament reaccioni amb més celeritat i actuï amb més determinació, perquè cada dia 

augmenten i estan ocasionant greus problemes a Barcelona. 

Per tot això demana al govern que respongui davant d’aquests fets amb mesures integrals, amb 

un caràcter permanent, fent front al top manta, que està realitzant una activitat il·legal als 

carrers de Barcelona; que estan fent competència deslleial als comerços, que són els que paguen 

impostos i els que fan una activitat comercial regulada, i que estan envaint l’espai públic posant 

en risc la seguretat de tots, tant dels ciutadans com dels policies quan actuen per defensar 

l’ordre públic. Pensa que cal més actuació, ordres més directes i determinants i més efectius per 

part de l’Ajuntament. 

 

La Sra. ROVIRA considera que s’ha volgut maquillar el debat dels manters de moltes maneres, 

és a dir, un dia es diu que afecten el comerç dels barris, que és mentida; un altre, que suposa una 

apropiació de l’espai públic, que és pur cinisme a la ciutat de les terrasses i dels grans 

esdeveniments; un altre, que cal lluitar contra les màfies, que és pura demagògia, i constata que 

ara es parla de l’afectació a les vies del metro. Destaca que es torna a posar sobre la taula el pla 

de xoc contra la venda ambulant. Destaca que en les diferents intervencions s’ha volgut 

criminalitzar aquest col·lectiu. 

Tal com ha dit en nombroses ocasions, creu que és una dicotomia més senzilla. Indica que, 

d’una banda, hi ha un seguit de persones que davant d’una situació de pobresa i de 

desemparament han trobat en la venda ambulant una forma de sobreviure en una ciutat que 

actualment no garanteix els drets per a totes les persones, perquè aquestes no es guanyen la 

vida, ja que malviuen i a sobre encara han d’aguantar que la Guàrdia Urbana els robi a vegades 

1.600 miserables euros que tenen com a pot comú per ajudar-se entre ells, com ha passat en 

algunes de les intervencions que han fet els agents de la Guàrdia Urbana com a conseqüència de 

les ordres polítiques que entén que hi havia des del govern. Pensa que cal posar-se en la pell 

d’aquestes persones, que són persones que viuen amb el pànic de les multes, de les detencions, 

dels CIE, de les deportacions.  

D’altra banda, constata que hi ha el conjunt de grups municipals defensant a ultrança la 

propietat industrial de les grans marques, aquest espai públic que és per a tot el sector de la 

restauració. Per tant, creu que cal situar una mica el tema dels venedors ambulants en el centre i 

no situar-lo com un punt de conflicte, sinó des d’una perspectiva de drets. 

Creu que cal tornar a posar sobre la taula el fet que no comparteix la política que està 

desenvolupant el govern respecte a la situació d’aquestes persones que malviuen a Barcelona. 

Tampoc no comparteix els paradigmes des dels quals intervenen els diferents grups municipals 

quan parlen d’aquest tema. Considera que avui dia les actuacions que està fent l’Administració 

són nefastes, ja que s’estan vulnerant drets humans de manera constant, s’estan menyspreant les 

subalternes de la classe treballadora i s’està anant en contra dels mínims d’ètica i humanitat 

exigibles. 

De fet, vol mostrar tota la seva solidaritat amb els manters que fins fa pocs minuts estaven 

rebent una altra vegada amenaces per part d’agents de la Guàrdia Urbana en el si d’una 

macrooperació que hi ha hagut al centre de Barcelona, a la parada de plaça Catalunya. No sap si 

és casualitat que també sigui el mateix dia que es porta aquesta proposta concreta a la sessió. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el vot favorable en aquesta proposició. Troba evident que aquest 

fenomen és de difícil solució, per molt que s’ha reflexionat molt sobre el tema. Destaca que hi 

ha una dimensió humana darrere dels que desenvolupen aquesta activitat i que també hi ha una 

incapacitat manifesta de l’Administració per mirar de solucionar aquesta situació. 
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D’altra banda, indica que segurament es fixen en l’element més proper, que és la venda il·legal, 

però obliden que darrere d’una venda il·legal hi ha un tràfic de grans xarxes que se’n beneficien 

i exploten la gent que desenvolupa aquesta activitat al carrer. 

Per tant, pensa que caldria fer una reflexió i mirar de veure com es pot actuar amb els 

mecanismes que té l’Ajuntament per intentar solucionar de la millor manera aquesta 

problemàtica, entenent sempre que els que estan fent aquesta activitat són persones i que estan 

patint una doble explotació. 

 

El Sr. RECASENS recorda que, com ha dit la regidora Andrés, en la darrera sessió ja es va 

tractar aquesta mateixa qüestió i va explicar com s’està abordant el tema. Anuncia que ara 

explicarà les darreres actuacions sense voluntat de gran protagonisme ni lideratge per part seva. 

Manifesta que la venda il·legal no està permesa a Barcelona ni en superfície ni en subsol, i 

assenyala que la Guàrdia Urbana hi fa front amb molts recursos perquè contravé l’Ordenança de 

convivència, però també la legislació en matèria de seguretat ferroviària, que no és competència 

d’aquest cos. 

Destaca que l’acumulació de venedors ambulants a les entrades del subsol genera un risc que 

cal evitar. Aclareix que ell no va dir en cap moment que estigués controlat, sinó que era a 

bastament conegut i que es concreta especialment en un risc de caigudes per empentes a les 

escales i a les andanes del metro i en el risc de llançament de pedres i d’altres objectes. 

Comenta que aquest risc tots els cossos policials presents a la Junta Local de Seguretat el 

coneixen. Pensa que es pot dir que ja és pràcticament vox populi. 

Indica que la intervenció en el subsol s’ha de fer en atenció al fet que en cap cas es posi en risc 

a ningú. Diu que això és un criteri unànime del grup de la Junta Local de Seguretat, creat al 

febrer de 2016, que és específic per a aquesta matèria i que es va reunir per darrera vegada el 

mes anterior. Explica que és el grup que analitza actuacions i propostes d’actuació, perquè és un 

tema transversal, que requereix un lideratge que per desgràcia en alguns casos encara no hi ha. 

Informa que el dispositiu actual ha estat analitzat pel subgrup de la Junta Local de Seguretat i 

que, per tant, es treballa amb diferents cossos –amb els Mossos d’Esquadra, amb TMB, amb 

Adif– per tal de reforçar-lo. Comenta que en les darreres setmanes s’han dut a terme diversos 

dispositius conjunts importants en aquest entorn. Manifesta que es mantindran aquestes 

intervencions en el futur. Diu que la valoració d’aquestes actuacions és molt positiva. Afegeix 

que es treballa en coordinació amb els altres operadors i es defineixen estratègies de futur que 

permetin mantenir un espai lliure d’ocupacions irregulars. 

Per tant, tot i entendre el sentit de la proposició, pensa que no s’han de donar respostes 

unilaterals, d’una banda, perquè tots els riscos són evidents i acotats i ja se sap quins són i, de 

l’altra, perquè els operadors que estan treballant per respondre a la situació en el marc 

multicompetencial són de la Junta Local de Seguretat. Diu que aquesta cooperació entre actors 

que són els que han planificat això és una cooperació que s’ha de fer sempre col·legiadament. 

De totes maneres, es compromet a anar informant els grups de les operacions que es vagin fent 

en el marc d’aquest subgrup de la Junta Local de Seguretat. 

 

El Sr. MARTÍ agraeix les informacions que dona el comissionat en cada Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció en relació amb les 

conseqüències negatives que té aquesta presència massiva de manters, però pensa que no és 

suficient. Diu que si aquestes explicacions fossin suficients no estarien reiterant el plantejament 

que fan tots els grups amb diferent intensitat i criteris diferents, ja que la CUP, per exemple, en 

aquest cas està allunyada i s’ha de respectar. 

Tanmateix, troba evident que el govern municipal, independentment d’aquesta manca de 

lideratge, entre altres raons provocada per l’article 155, no fa prou, no pren prou mesures. 
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Comparteix que aquest tipus d’intervencions s’han de fer amb molta cura perquè hi pot haver 

resultats negatius des del punt de vista de la seguretat a les persones que actuen al subsol. 

Pensa, però, que aquesta necessitat d’actuar amb rigor no ha de fer desistir de les competències 

que té l’Ajuntament. Demana, doncs, que el govern municipal actuï, que ho faci millor, i espera 

aquest informe a la propera sessió. 

 

La Sra. BARCELÓ demana que es presenti a curt termini aquest informe i que no es tornin a 

repetir respostes als veïns de Barcelona d’aquest tipus, que no corresponen amb la realitat. 

 

La Sra. ANDRÉS sol·licita que es presenti aquest informe i que també se solucioni què es fa 

amb aquestes persones, perquè els manters no guanyen diners, però sí que hi ha algú que 

guanya molts diners. Per tant, considera que és una activitat que hauria de ser molt criticada, 

perquè algú fa molt negoci amb aquestes persones i el seu tràfic. 

Constata que no hi ha aquest lideratge polític per part de l’alcaldessa, ni tan sols de tot l’equip 

de govern, per no dir el comissionat, en la resolució d’aquest tema, que és molt complicat, però 

que s’ha de solucionar. 

 

La Sra. ESTELLER també demana que es presenti aquest informe i que s’actuï amb molta més 

determinació, d’una manera transversal, per garantir que els manters no estiguin presents a la 

ciutat. Opina que cal eliminar aquesta pràctica i que s’ha d’actuar amb determinació, amb més 

efectius policials i d’una manera transversal, i impedir que estiguin permanentment al metro i 

als carrers, i també en moltes zones de restauració, que també estan impedint el 

desenvolupament d’una vida normal a Barcelona. 

Demana que s’actuï en col·laboració amb tots els cossos policials. Diu que és una acció 

transversal que requereix més voluntat política per part de l’Ajuntament de Barcelona i molts 

més efectius per garantir aquesta seguretat. 

 

El Sr. RECASENS demana que, més enllà de les crítiques, que respecta moltíssim, cal buscar 

solucions a un fet que és el que és i que no es resoldrà només amb crítiques, sinó que cal buscar 

accions proactives, col·legiades i multiresposta. Diu que accepta qualsevol suggeriment i 

consell. 

 

El Sr. PISARELLO expressa la seva abstenció. 

 

El Sr. Pisarello expressa l’abstenció de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot favorable del 

Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas 

expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la Sra. 

Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP i el 

Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

9.-  (M1519/8580) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Instar el Govern municipal a: - Garantir el compliment de les clàusules 

socials en els criteris d’adjudicació amb empreses externes, promovent una campanya de 

sensibilització orientada a les empreses. - La creació de la figura del Responsable del Contracte 

(que ha de vetllar pel compliment correcte del contracte i també de l’aplicació de les clàusules 

socials), tal i com ho afirma la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic que ha entrat en 

vigor el 9 de març del 2018. 
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La Sra. BARCELÓ considera que les administracions públiques han de garantir el compliment 

de les clàusules socials a les empreses a les quals adjudica contractes per garantir la igualtat 

d’oportunitats i no discriminació de les persones LGTBI, desigualtat de gènere i conciliació de 

la vida laboral, familiar i personal, d’accessibilitat i persones treballadores amb discapacitat. 

Constata que aquestes per desgràcia són necessàries perquè hi ha drets que no totes les persones 

tenen consolidats. Diu que l’exemple que aquests drets no estan garantits en moltes persones és 

que hi ha dades que diuen que el 60% de les persones del col·lectiu LGTBI han patit 

discriminació en el món laboral, o que un 39% de les persones amb discapacitat també han patit 

discriminació laboral. 

Recorda que la setmana anterior es va celebrar el 8 de març el Dia Internacional de la Dona, en 

què es posava de manifest la bretxa salarial (més del 22%); l’informe de finalització de la 

pobresa, que posa de manifest que les dones pateixen més taxa d’atur estructural i de llarga 

durada, més que els homes, i en què també l’Observatori de la Dona, Empresa i Economia deia 

que els llocs de direcció d’empreses només l’ocupen un 4,5% de dones; els consells 

d’administració, un 8,2%; els càrrecs directius estratègics, un 11%, quan realment el 60% de les 

dones són titulades universitàries. Considera que l’Administració pública ha de ser exemple de 

garantir i promoure aquests drets a les empreses a les quals s’adjudiquen contractes. 

Indica que a la Guia de contractació pública social de l’Ajuntament apareix la necessitat del 

compliment d’aquestes clàusules, i diu que això s’ha de presentar un cop adjudicat el contracte. 

Comenta que el 9 de març va entrar en vigor la nova Llei 9/2017, de contractes del sector 

públic, aprovada per tots els grups, amb l’abstenció del Partit Socialista i de Podemos, amb 

l’objectiu de garantir principis d’integritat, transparència, igualtat i competència, així com de 

prevenir i fer front a les pràctiques corruptes. Recorda que aquesta llei va ser un punt 

d’exigència de Ciutadans en el pacte d’investidura. 

Explica que a l’article 62 d’aquesta llei es recull la figura del responsable del contracte, que ha 

de vetllar i garantir el compliment del contracte adjudicat a les empreses externes i el 

compliment dels plecs. Diu que en aquest cas també podria entrar el compliment de les 

clàusules socials. 

Per tant, manifesta que el seu Grup fa la proposta següent: garantir el compliment de les 

clàusules socials en els criteris d’adjudicació a empreses externes, promovent també una 

campanya de sensibilització orientada a les empreses, i també veure si les petites empreses 

tenen algun problema per al compliment d’aquestes clàusules en què l’Administració pública 

els pugui ajudar, i crear la figura del responsable del contracte, que ha de vetllar pel compliment 

correcte del contracte i també de l’aplicació de les clàusules socials, tal com estableix la Llei 

9/2017, de contractes del sector públic, que ha entrat en vigor el 9 de març de 2018. 

 

El Sr. CIURANA diu que, en veure aquesta proposició, va pensar que prometia molt, però 

afirma que després va tenir la sensació que quedava en res, perquè es podria resumir en una sola 

paraula, que és que s’apliqui la llei vigent. 

Constata que la proposició planteja la figura del responsable del contracte, que recorda que des 

de la llei que va entrar en vigor el 9 de març no és una qüestió potestativa i opcional com abans, 

sinó que és obligatòria. Per tant, assenyala que l’Ajuntament en aquest cas no pot decidir no 

nomenar aquest responsable del contracte. Especifica, a més, que és un responsable de cada 

contracte i no de tots els contractes. Reitera que no és una potestat de l’Ajuntament decidir-ho o 

no. 

Opina que potser hauria estat més oportú explicitar quines condicions, com s’escull aquest 

responsable del contracte, com no s’entra en conflicte amb interessos privats d’aquest 

responsable del contracte, etc.  
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Creu que aquesta proposició és més oportunista que oportuna, en el sentit que ja hi ha una llei 

que explicita quins preceptes s’han de complir. 

Pensa de la mateixa manera pel que fa al primer punt, que és el compliment de les clàusules 

socials en els criteris de contractació amb empreses externes. Indica que això ja forma part de la 

Guia de contractació pública social. 

Diu que fer una apel·lació genèrica sense tenir present quins són concretament els contractes i 

quines clàusules s’han de posar en cada un dels contractes ho veu més problemàtic. Pensa que 

segurament hauria estat més oportú sol·licitar la redacció d’un catàleg de possibles alternatives, 

condicions, criteris, elements socials, d’ocupació, mediambientals, etc., a tenir en compte en 

funció de cada una de les unitats gestores i de l’òrgan de contractació corresponent. 

Per tant, diu que esperarà a veure com es genera el debat. Tot i estar d’acord amb l’objectiu 

general del que es planteja, li sembla que no aporta excessives coses noves a la situació dels 

contractes de l’Ajuntament. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que la nova Llei de contractes del sector públic té com a objectiu 

bàsic l’adaptació a la normativa comunitària, la implementació de la contractació electrònica, la 

simplificació de tràmits i la instauració d’un sistema de contractació pública basat en els 

principis d’eficiència, transparència, integritat, igualtat de tracte, no discriminació i 

proporcionalitat. 

Així doncs, destaca que es redueixen els llindars dels contractes menors, la divisió en lots com a 

regla general, la creació d’un nou contracte de concessió de serveis que substitueix el contracte 

de gestió de serveis públics, la contractació electrònica, les limitacions en les meses de 

contractació, les prohibicions de contractar l’ampliació de la regulació de la subcontractació, 

així com els registres de contractes, tant el perfil del contractant com el registre de contractes 

del sector públic. 

Tanmateix, i amb l’objectiu de tenir el màxim grau de compliment, considera que la figura del 

responsable del contracte és importantíssima, tal com ho recull l’article 62 de la llei, ja que és la 

persona d’enllaç entre els empresaris i la que s’encarrega de vetllar pel compliment de totes les 

clàusules del contracte. 

Per això veu amb bons ulls la proposta, que és tècnica i adequada per garantir el màxim 

compliment possible de la Guia de contractació pública social, publicada l’any anterior per 

l’Ajuntament. 

A més, creu que aquesta campanya de sensibilització de les empreses pot ser un bon punt de 

partida per anar traslladant la idea d’una contractació més responsable i socialment més justa. 

Per tot això hi votarà a favor. 

 

La Sra. ANDRÉS comparteix el sentit de la proposició. Pensa que va en la línia i és coherent 

amb la voluntat de l’Ajuntament de complir amb les obligacions derivades de les lleis i les 

normes de protecció dels drets dels treballadors, tant interns com externs. 

Entén que el teixit empresarial barceloní que vulgui contractar amb l’Ajuntament de Barcelona 

ha de ser plenament conscient d’aquestes obligacions i de les condicions que ha de complir. 

Considera que les clàusules socials i relatives al lloc de treball han de ser del tot prioritàries, per 

sobre d’altres consideracions. Efectivament, opina que cal posar en marxa aquesta figura que es 

demana. A més, pensa que s’ha de posar en marxa immediatament perquè el dia anterior el PSC 

portava a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports el fet que les treballadores de Tunstall 

Televida estan patint casos d’hipotròfia. Explica que hi ha 17 casos diagnosticats i tractats 

mèdicament i altres en augment. Comenta que l’empresa ha estat requerida per la Inspecció del 

Treball i també per Sanitat per fer totes les millores que ha de dur a terme en el centre de 

treball, que no les fa. Diu que les clàusules socials com a desideràtum estan molt bé, però que 
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s’han de complir. Pensa que l’Ajuntament ha de tenir eines per poder-les complir. Tal com va 

comentar el dia anterior a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, indica que no s’està 

fent res si no es resol aquest tema que està afectant directament la salut de les treballadores, que 

estan patint un risc que no és propi de la seva activitat professional, sinó perquè hi ha un edifici 

malalt, en què s’han de fer les millores necessàries. 

Per tant, s’hi apunta, però vol que això sigui realitat i que es tradueixi en una acció contundent 

del govern municipal quan passen aquestes coses. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta que el fet de millorar les condicions socials en la contractació 

pública és un dels objectius del Partit Popular, que està treballant fa molts anys en aquesta 

direcció. Demana, doncs, a la Sra. Barceló que no s’atribueixi tots els mèrits dient que el seu 

Grup exigeix que es faci això. Li recorda que això és una transposició d’una directiva 

comunitària. Constata que Ciutadans demana el que ja estava fet, i considera que és molt fàcil 

fer les coses així. 

Recorda que aquesta llei s’estava treballant des de la passada legislatura, en què hi va haver una 

interpel·lació o una proposta del Sr. Campuzano en què volia introduir una sèrie de mesures per 

poder millorar les clàusules socials, i especialment en un col·lectiu tan important com el de la 

discapacitat, per intentar que les persones amb discapacitat intel·lectual, que sempre són els que 

tenen més problemes per poder trobar un lloc de treball, no tinguin aquestes dificultats i mirar 

com es pot ponderar dins del que és la mateixa discapacitat i altres col·lectius més desafavorits. 

Per tant, reitera que aquestes feines estan fetes des de fa molts anys i que s’està intentant veure 

com amb la transposició d’aquesta directiva es podria donar lloc a aquesta modificació de la 

contractació social que ha arribat ara perquè la llei va entrar en vigor el 9 de març, encara que 

es va aprovar el 2017. Constata, doncs, que totes aquestes qüestions són favorables. 

Manifesta que aquí també es resol una qüestió que ha estat profundament debatuda, com ara les 

pimes, perquè sovint la contractació afavoreix les grans empreses i les pimes es trobaven 

desplaçades en moltes d’aquestes contractacions perquè hi havia molta burocràcia i perquè no 

podien concórrer-hi en igualtat de condicions, tenint en compte la burocràcia. Destaca que 

l’Administració per primera vegada podrà pagar els subcontractistes, cosa que és capdavantera i 

que fins ara era molt difícil de poder fer, perquè l’Ajuntament s’havia trobat amb aquests 

problemes. 

Insisteix que Ciutadans demana que es compleixi la llei perquè tot el que diu la proposta és a la 

llei. Afegeix que s’ha de complir en aquesta direcció. Per tant, hi està d’acord. Recorda que la 

figura del responsable del contracte és preceptiva en la llei, ja que hi ha d’haver aquest enllaç 

entre l’Administració i el contractista a fi i efecte que es millorin totes les condicions en la 

contractació pública. 

Considera que l’Ajuntament no pot fer altra cosa que complir la llei. Espera que el 

desenvolupament amb els instruments que hi hagi a disposició de l’Ajuntament es faci de la 

millor manera possible per tal que veritablement es garanteixi aquesta millora en les condicions 

socials de la contractació de l’Ajuntament. 

 

La Sra. ROVIRA troba evident que les clàusules socials són millors, però està veient que amb 

el decret de mesures de contractació social que es va aprovar a l’Ajuntament igualment 

s’adjudiquen contractes a empreses implicades en casos de corrupció o que la capacitat de 

forçar el compliment de les clàusules per part de l’Ajuntament és gairebé inexistent. Pensa que, 

alhora, a partir del moment en què amb les mesures de contractació no es pot forçar a erradicar 

la bretxa salarial vol dir que alguna cosa no està funcionant i, per tant, que és insuficient. 
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Creu que sí que cal explicar les clàusules socials, però que cal sobretot internalitzar serveis 

públics de la ciutat per garantir-ne una gestió enfocada a l’interès col·lectiu, un control popular 

que actualment és inexistent amb aquestes externalitzacions. 

Pel que fa al responsable de contractes, considera que no deixa de ser l’aplicació d’una llei que 

acaba d’entrar en vigor. Vol saber quina seria la funció i com l’Ajuntament ho inclourà dins de 

la seva acció per al seguiment d’aquestes licitacions. 

Indica que la CUP vol continuar posant al centre la necessitat de municipalitzar diferents 

serveis públics a Barcelona que actualment estan gestionats per empreses privades amb 

beneficis milionaris, quan les condicions de les seves treballadores són precàries. Per tant, entén 

que la municipalització és una via transformadora per garantir aquestes condicions laborals, la 

qualitat dels serveis i aquest interès col·lectiu que entén que han de tenir els diferents serveis 

públics de la ciutat. 

 

El Sr. ARDANUY indica que votarà favorablement per tal que es compleixi la Llei de 

contractació social. Troba evident que les clàusules socials de contractació de les 

administracions públiques són una bona palanca per fer canvis culturals en el teixit empresarial 

d’un país. Destaca que la capacitat de contractació de l’Ajuntament és notable. 

En aquest sentit, remarca que l’oportunitat de desenvolupar la part de responsable de contracte 

ajudaria a poder incidir en aquest canvi cultural i a fer que l’Ajuntament de Barcelona lideri les 

bones praxis de les empreses respecte a contractació i d’altres àmbits, en el mediambiental, per 

exemple, que poden ser interessants per millorar la qualitat de la contractació i laboral de la 

ciutat. 

 

La Sra. PÉREZ considera que és una proposició que suma o que referma el que ja s’està fent 

des de l’Ajuntament, una part de proactivitat, però una altra amb el marc legal existent, que s’ha 

de complir. 

Constata que es parla de sensibilització. Creu que és important treballar amb la sensibilització 

amb l’empresariat de la ciutat en matèria d’igualtat de gènere. Aclareix, però, que no s’està 

treballant només amb la sensibilització, sinó que s’està oferint un servei integral de forma 

proactiva, en què s’acompanya un interès que pot existir per part de recursos humans de 

diferents empreses, però que no sempre saben com desenvolupar-ho. Vol posar en valor tota la 

feina de diferents departaments, com el de Transversalitat de Gènere, que està realitzant un 

assessorament personalitzat per via telemàtica, telefònica o presencial i, per tant, també un 

acompanyament actiu. 

Informa que els continguts d’aquest assessorament són múltiples i que alguns estan relacionats 

amb les clàusules de gènere, que no existien en el mandat anterior. Diu que algunes parlen de 

plans d’igualtat; bretxa salarial; conciliació del temps laboral, personal i familiar; la segregació 

vertical-horitzontal; els processos de selecció, on també surten molts dubtes; formació-

promoció; comunicació inclusiva, que és una altra de les línies de les clàusules de gènere, i com 

tenir protocols o mesures per prevenir i actuar en casos d’assetjament sexual o per raó de sexe i 

de gènere. Indica que són serveis cap a les empreses, no només les que estan contractades per 

l’Ajuntament, que òbviament són més que benvingudes, sinó també un servei per a la 

sensibilització i el treball conjunt amb totes les empreses de com complir amb les clàusules 

d’igualtat de gènere en la contractació. 

Afegeix que hi ha el servei d’atenció a les empreses de Barcelona Activa, que també ho estan 

garantint amb cursos específics sobre la promoció de la igualtat de gènere amb plans d’igualtat, 

més o menys amb els mateixos temes, amb formació específica formativa. Assenyala que en 

aquesta línia també s’està fent i aviat es presentarà un recurs específic pràctic de com fer-ho des 

de qualsevol empresa. 
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Per tant, manifesta que estan en la línia no només de sensibilitzar, sinó de treballar activament 

per l’assessorament i per donar recursos que acompanyin les empreses. 

Diu que el punt 2 ja s’ha dit, és a dir, que en totes les licitacions es refereix i s’identifica aquesta 

figura del responsable dels contractes. Afegeix que els models dels nous plecs ja estan recollint 

aquesta previsió. 

Conclou que hi votarà a favor. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix el vot afirmatiu de la majoria dels grups. Explica que Ciutadans 

demanava aquesta campanya de sensibilització perquè la llei es va publicar al novembre al BOE 

i ha entrat en vigor el 9 de març. Diu que fins ara el govern municipal no havia explicat com 

introduiria la figura del responsable del contracte. Creu que s’ha obert un debat per tal que el 

govern municipal pugui explicar realment com l’introduirà dintre de la Guia de contractació 

social. 

Afegeix que Ciutadans també demana aquesta campanya de sensibilització perquè a vegades les 

grans empreses hi tenen accés, però petites i mitjanes empreses tenen dificultats per saber els 

canvis i les novetats de la llei i les clàusules socials, que creu que és un tema que han de 

promoure tots plegats. 

Així mateix, demana a la Sra. Pérez que apliqui la necessitat d’eliminar la bretxa salarial. 

Recorda que en la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del dia anterior va dir que el seu 

Grup al gener de 2017 havia fet un prec en què demanava que s’acabés la bretxa salarial que hi 

havia en un 13% de les treballadores de l’Ajuntament, i que la Sra. Pérez el dia anterior li va 

contestar que encara s’estava fent el diagnòstic i que es presentaria un informe. Pensa que és 

urgent poder solucionar aquest problema, ja que, si es demana a les empreses que compleixin 

les clàusules socials, l’Administració pública n’ha de ser un exemple. 

Torna a insistir que es pugui treballar en aquesta línia, fer una campanya de sensibilització i que 

entre tots puguin treballar conjuntament perquè es garanteixin les clàusules socials, que no 

deixen de ser un recurs imprescindible per garantir els drets. 

 

El Sr. CIURANA creu que la segona part del debat, tant amb la intervenció de la Sra. Barceló 

com de la Sra. Pérez, ha marcat alguns buits d’aquesta normativa i la necessitat que 

l’Ajuntament reguli com es configura la figura del responsable municipal i quin tipus de 

conseqüències o de mesures prendrà per tal d’evitar la contractació d’empreses externes que no 

compleixin aquestes normatives. 

Diu que hi ha l’exemple del tema dels paradisos fiscals.  

Anuncia el seu vot a favor. 
 

La Sra. ESTELLER demana que l’Ajuntament doni les instruccions pertinents per desenvolupar 

aquesta llei en tota l’acció que ha de desenvolupar i el màxim aclariment i pedagogia per a les 

empreses a fi que tinguin coneixement de com ho han de fer. 
 

La Sra. ROVIRA expressa la seva abstenció. 
 

La Sra. PÉREZ comenta que coneix les limitacions de la llei. Creu que, de fet, amb la 

proposició de la CUP tindrà més temps per debatre exactament quines són, i diu que algunes 

són que l’Ajuntament no té la capacitat d’obligar les empreses a donar les dades, sinó que 

aquestes ho podran fer a títol informatiu, tot i que se’ls demanaran. Indica que no hi ha un marc 

legal que de forma obligatòria permeti a l’Ajuntament tenir aquestes dades. 

Pensa que la sensibilització està molt bé, però diu que quan s’entra en temes de gran 

complexitat com aquest les empreses demanen com fer-ho. Insisteix en la importància de fer de 

manera proactiva formació i acompanyament. 
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La Sra. Pérez expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Ciurana expressa el vot favorable 

del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, la Sra. 

Capdevila expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 

la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP 

i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

10.-  (M1519/8568) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció insta el Govern municipal a: 1.- La creació, d’acord amb la normativa consistorial, 

d’una Comissió per a l’elaboració d’un nou Reglament de Segona Activitat de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona i el Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS), 

d’acord amb la legislació vigent, i s’empri com a document inicial l’exemple d’altres municipis 

on s’ha aprovat aquest mateix Reglament. 2. Celebrar la primera reunió de la Comissió en el 

termini màxim de 15 dies a comptar des del dia següent a l’aprovació d’aquests acords. 3. 

Presentar un document definitiu per a l’aprovació del Plenari del Consell Municipal, en un 

termini no superior a 3 mesos, després de la constitució de la Comissió. 4. Que el nou 

Reglament contempli el pas a segona activitat o lloc adaptat i la sol·licitud de reingrés al servei 

actiu, d’aquelles persones que, amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reglament, hagin estat 

declarades en incapacitat permanent total o absoluta. 5. Que es paralitzin els expedient 

administratius relatius al pas a segona activitat, fins a l’aprovació del nou Reglament. 

 

(Tractat conjuntament amb el punt 18) 

 

El Sr. CORONAS comenta que els cossos de seguretat depenen de lleis en què es regula la 

segona activitat de manera no coordinada ni efectiva. Constata que aquestes lleis i els seus drets 

o decrets o reglaments ja no donen resposta als funcionaris amb unes diversitats funcionals 

físiques o psíquiques ni estan adequades a les normes internacionals. Indica que el fet que una 

persona tingui una disminució física o psíquica no pot comportar que perdi la seva feina, sinó 

que, al contrari, és obligació de la seva Administració de pertinença assumir la seva integració. 

Considera que, en tot cas, l’Administració ha de ser garantia del dret general a la readaptació 

professional de qualsevol diversitat funcional, tingui el grau que tingui reconegut, amb una 

condició física i psíquica que li permeti desplegar funcions útils. 

Especifica que es tracta de drets: del dret al treball, del dret a la readaptació professional, del 

dret a la integració de les persones amb disminució, del dret a accedir i a mantenir-se en els 

càrrecs públics i del dret a la pròpia dignitat com a persona. 

Comenta que en el sistema jurídic actual les normes internacionals tenen un pes específic de 

gran importància, cosa que porta a adequar les lleis que regulen la segona activitat dels diferents 

cossos de seguretat, perquè han de ser d’aplicació directa i immediata. Apunta que hi ha la 

Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat del 2008; la Directiva 

2000/78/CE, relativa a la igualtat de tracte en el treball i l’ocupació, de l’any 2000, o les normes 

relatives als drets de les persones amb diversitat funcional. 

Per tant, per tal d’evitar discriminacions que s’estan produint, pensa que és obligat actualitzar i 

adaptar tota la normativa a la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb 

discapacitat, que és el que diu el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb 

Discapacitat (CERMI). 

Indica que per això ERC presenta aquesta proposta, perquè sigui un reglament de segona 

activitat, que pretén assegurar el treball i la readaptació, així com la integració professional dels 
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membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona que no poden complir amb el servei ordinari. 

Comenta que és una reivindicació que el seu Grup fa des del 2015, i que l’ha posada damunt la 

taula en múltiples ocasions, mentre que el govern l’únic que ha fet fins ara ha estat donar 

llargues i parlar de greuges comparatius entre companys, cosa que no s’entén. 

Explica que la proposta té 5 punts. Manifesta que, en concret, es demana que es creï, d’acord 

amb la normativa consistorial, una comissió per a l’elaboració d’un nou reglament de segona 

activitat de la Guàrdia Urbana i dels SPEIS i que s’utilitzi com a document inicial l’exemple 

d’altres municipis on s’ha aprovat aquest mateix reglament. Indica que en el punt 2 es demana 

que se celebri la primera reunió d’aquesta comissió al cap de 15 dies. Apunta que el punt 3 

sol·licita que es presenti un document definitiu per a aprovació al Consell Plenari en un termini 

de 3 mesos. Assenyala que el punt 4 diu que el nou reglament inclogui el pas a segona activitat 

o a lloc adaptat i la sol·licitud de reingrés al servei actiu de les persones que amb anterioritat a 

l’entrada en vigor del reglament hagin estat declarades amb incapacitat permanent total i 

absoluta. Finalment, explica que el punt 5 demana, sobretot, que es paralitzin els expedients 

administratius relatius al pas a segona activitat fins a l’aprovació del nou reglament. 

 

La Sra. ESTELLER anuncia que el seu Grup donarà suport a aquesta proposta. Recorda que 

Esquerra Republicana de Catalunya va presentar el 2014 una proposta i que el Partit Popular va 

presentar un prec per resoldre aquesta injustícia en què es troben molts policies de la ciutat, 

perquè no poden accedir a la segona activitat. Explica que tots els guàrdies urbans que tenen 

una incapacitat parcial poden accedir a la segona activitat, però que, en canvi, els que tenen una 

incapacitat total no ho poden fer, encara que la seva incapacitat hagi estat produïda en acte de 

servei. Considera que això és una gran injustícia. Diu que ara es poden trobar que el guàrdia 

urbà que ha tingut el conflicte amb els manters i que ha estat ferit d’un ull, si li donen la 

incapacitat total, no podria estar en segona activitat. Opina que tot això genera unes injustícies 

que cal resoldre. 

Pensa que cal incidir a eliminar tots els obstacles que impedeixen que tots aquests agents es 

puguin incorporar. Per això demana una nova regulació que faciliti que aquests agents, per 

qüestions de salut o discapacitat reconeguda per un tribunal mèdic especialitzat, es puguin 

reincorporar a la segona activitat. 

Creu que això és un acte de justícia i que cal actuar amb determinació. No comprèn les 

dificultats i els impediments que han portat durant tants anys aquesta negociació. Recorda que 

fins i tot s’han creat diferents comissions en què ells no han tingut possibilitat de participar-hi 

efectivament i que encara hi ha aquesta situació que es reclama en aquesta sessió. 

Demana, doncs, voluntat política per resoldre els problemes que impedeixen que això es pugui 

materialitzar i que es faci amb el mínim temps possible. 

 

El Sr. MARTÍ comparteix el plantejament del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

Constata que és un tema que fa temps que es reclama, especialment les persones i col·lectius 

directament afectats. Indica que són de nou en aquesta Comissió canalitzant i fent d’altaveu de 

peticions i reivindicacions legítimes dels agents del Cos de la Guàrdia Urbana i d’emergències 

de Barcelona, que es troben en una situació injusta. 

És conscient que tot té una història i uns antecedents, però que si es planteja què passava el 

2002 o quines necessitats hi havia plantejades políticament i sindicalment el 2002 no tenen res a 

veure amb les actuals. 

Per tant, sense entrar en detalls sobre si el govern ha d’assumir i canalitzar aquesta petició de la 

proposició d’ERC en els termes estrictes en què ho fa, troba evident que el govern municipal ha 

de potenciar i impulsar la redacció, amb el màxim consens, d’un nou reglament de segona 

activitat professional que garanteixi aquests drets que en aquests moments no estan reconeguts 
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o que directament provoca un perjudici a moltes persones que tenen la desgràcia de patir 

aquestes disminucions físiques o psíquiques que els impedeixen treballar en una segona 

activitat. Reclama que, en el cas que siguin apartats del servei, puguin acabar cobrant el 55% de 

la base reguladora del sou com a agents de la Guàrdia Urbana. 

Per tant, votarà a favor de la proposta. 

 

El Sr. SIERRA també hi votarà a favor perquè comparteix els dos aspectes de la proposta. 

Recorda que no és la primera vegada que surt al llarg del mandat, i manifesta que Ciutadans 

sempre ha donat suport a aquestes iniciatives, és a dir, que es faci el reglament de segona 

activitat i es creï aquesta comissió per elaborar-lo. 

Comenta que hi dona suport per dos motius: d’una banda, per dignitat dels companys, i, de 

l’altra, per la salvaguarda dels drets fonamentals. Manifesta que no tan sols hi ha sentències de 

tribunals que ho reconeixen, a més d’haver-hi municipis a Espanya que també han desenvolupat 

aquest reglament de segona activitat, sinó que va més enllà. Pensa que gairebé es podria haver 

unit la proposició següent del PSC amb aquesta, perquè si s’ha reconegut la proposta de 

Ciutadans i amb el vot a favor del govern es va dir que calien més guàrdies urbans per mantenir 

la seguretat de Barcelona aquí hi ha una via molt adequada. Constata que hi ha molts llocs que 

poden ocupar aquestes persones que en l’exercici de la seva funció pateixen un accident, com 

ara llocs que no siguin estar patrullant al carrer, ja que hi ha molts llocs al Cos de la Guàrdia 

Urbana en què es podrien desmobilitzar persones que són a les oficines i que podrien estar 

vetllant per la seguretat de tots. 

Afegeix que l’elaboració d’aquest reglament és una tasca de justícia, perquè s’incentiva la tasca 

professional dels companys de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Reitera, com ha dit moltes 

vegades, que són persones que quan es posen l’uniforme i surten al carrer es juguen la vida, la 

seva integritat i la seva feina per defensar tots els ciutadans. Diu que la constatació d’això la 

tenen no tan sols amb el company al qual van agredir els venedors ambulants il·legals, sinó amb 

molts casos. 

Planteja dues preguntes. D’una banda, pregunta si realment es vol desincentivar la Guàrdia 

Urbana actuant d’aquesta manera tan injusta. Pregunta si aquesta és manera de pagar a les 

persones que es juguen la feina i la vida per tots plegats. De l’altra, pregunta què faran la resta 

de companys en situacions idèntiques en un operatiu quan siguin al carrer en una situació igual. 

Es pregunta si aquests agents actuaran igual que el seu company que ha tingut una desgràcia i al 

qual l’Administració li ho paga apartant-lo i vulnerant els seus drets fonamentals. Pensa que 

això no és manera d’incentivar la Guàrdia Urbana ni de respectar-la. 

Per tant, hi votarà a favor i aprofita per mostrar, com sempre, el seu suport i reconeixement a 

aquests companys de la Guàrdia Urbana. 

 

La Sra. ANDRÉS anuncia el suport del PSC a la proposta. En primer lloc, vol tenir unes 

paraules de reconeixement per als guàrdies urbans que estan en situació d’incapacitat o 

invalidesa i que han persistit i insistit a poder tornar a prestar serveis des d’una segona activitat. 

Indica que el seu Grup donarà suport a aquesta lluita en coherència amb el que s’està duent a 

terme en altres ajuntaments on el Partit Socialista governa, on el reglament de segona activitat 

reconeix perfectament que puguin prestar serveis en segona activitat. 

Constata que el reglament actual és del 2012. Recorda que el Grup Socialista el 2014 ja va 

presentar una iniciativa per tal que es poguessin acollir a aquesta segona activitat en aquests 

casos de què es parla i que han promogut aquesta proposició d’ERC.  

Diu que, si aquest reglament és l’obstacle perquè no es pugui fer aquest reingrés i els agents es 

puguin acollir a aquesta segona activitat, troba evident que s’ha de modificar, perquè hi ha 

normatives de rang molt superior que així ho indiquen. Afegeix que hi ha sentències judicials 
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que duien que en el cas que el reglament no existeixi ha de predominar l’imperi de la llei, i que 

la Llei de policies locals de Catalunya preveu aquesta possibilitat. Indica que hi ha convencions 

internacionals, de les Nacions Unides, sobre els drets de les persones amb discapacitat, lleis i 

fins i tot la mateixa Constitució. 

Per tant, hi votarà a favor. 

 

La Sra. ROVIRA també hi votarà a favor perquè entén que regular la segona activitat és positiu. 

Reconeix que els bombers i les forces de seguretat tenen un plus de risc. Creu, però, que cal 

veure com i sobretot regular bé també el tema dels tribunals mèdics i de l’ICAM, que no es doni 

entrada a les mútues privades. Tanmateix, entén que és important instar el Parlament per tal que 

ho reguli, perquè no pot passar que cada ajuntament, segons els seus criteris, ho reguli a la seva 

manera. 

Alhora, creu que cal incorporar guàrdies forestals, que haurien d’estar en aquest bloc. Per això 

torna a constatar la importància d’una regulació des del Parlament, en què tots els cossos i 

forces de seguretat tinguin les mateixes condicions. 

 

El Sr. ARDANUY troba obvi que s’han d’adaptar d’alguna manera els drets dels treballadors 

públics a les normatives municipals i que és l’obligació de l’Ajuntament garantir que les 

segones activitats es puguin desenvolupar amb normalitat. Pensa que per això cal desenvolupar 

un reglament que limiti i doni llum a aquestes segones activitats de manera clara, ja que són 

activitats que tenen un risc afegit i un nivell alt d’accidentalitat, que pot generar, per desgast o 

per la mateixa activitat, professionals que, en edat laboral, poden continuar fent la seva activitat 

d’aportació en l’àmbit municipal. Opina que per això és necessari i obligatori per part de 

l’Ajuntament desenvolupar aquest tipus de reglament que ho garanteixi. 

Per tant, hi votarà a favor. 

 

El Sr. DAROCA diu que farà una exposició el més tècnica possible sobre les peticions que 

s’han plantejat. 

Recorda que el mes de gener de 2016 a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció es va informar sobre l’activació d’una comissió tècnica per 

a l’estudi de la compatibilitat de la situació d’incapacitat permanent amb la condició de 

funcionari públic en actiu. Comenta que aquesta comissió havia estat creada el 25 de març de 

2015, per tant, en l’anterior mandat municipal. 

Apunta que la comissió estava formada per diverses persones, algunes d’elles alienes a 

l’estructura municipal. Especifica que es tractava de la subdirectora provincial d’incapacitat 

permanent de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, de la cap de serveis d’avaluacions 

mèdiques de l’atenció especialitzada de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i d’un 

professor universitari especialista en dret administratiu i funció pública. Indica que tots van 

signar l’informe que es va acabar fent arribar a tots els grups municipals. Explica que això va 

finalitzar el 13 de novembre de 2016. Tot i que tots els grups tenen una còpia d’aquest informe, 

diu que se’ls pot tornar a facilitar. Afegeix que també es va fer un resum en PowerPoint amb les 

conclusions i que se’n va fer partícips els grups municipals. 

Informa que aquesta comissió tècnica va constatar en el seu informe l’existència d’un reglament 

de segona activitat en l’àmbit de la Guàrdia Urbana, que respecta i se cenyeix als paràmetres 

legals previstos en la normativa que determina la incompatibilitat entre la situació de segona 

activitat –per tant, estar d’alta com a agent de la policia local i percebre les retribucions 

pertinents– i la declaració de cap grau d’invalidesa, llevat de la parcial, és a dir, que no és 

compatible la percepció d’una pensió d’invalidesa i la percepció de retribucions com a agent de 

la policia. 
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Comenta que, en particular, la comissió va indicar que el reglament respecta el que determina 

l’Estatut bàsic de l’empleat públic i la Llei general de la Seguretat Social, alhora que indica que 

no constitueix una discriminació sobre els drets de les persones amb discapacitat ni vulnera el 

que preveuen la Directiva 2000/78/CE de la Unió Europea ni la Convenció de les Nacions 

Unides sobre els drets de les persones amb disminucions ni tampoc el que preveu la Llei 

general de drets de les persones amb discapacitat. Diu que no s’estendrà amb detalls perquè tot 

això consta a l’informe, en què s’explica molt clarament per què no es vulnera cap d’aquestes 

disposicions. 

Manifesta que tots els recursos legals presentats contra aquest reglament de segona activitat de 

la Guàrdia Urbana i contra les resolucions municipals dictades respecte a això han estat resolts a 

favor de l’Ajuntament de Barcelona, és a dir, que cap tribunal ha dictaminat en contra 

d’aquestes resolucions ni en contra del reglament. 

Apunta que hi ha un dictamen, el 98/2016, sobre una proposició de llei de regulació de segona 

activitat de bombers, Mossos d’Esquadra i policies locals fet per la comissió jurídica assessora 

del Parlament de Catalunya. Comenta que quan es va fer una proposta de llei a aquesta comissió 

jurídica, en el sentit que s’indica en aquestes propostes, va dir textualment: «La compatibilitat 

entre la segona activitat amb qualsevol tipus o grau d’incapacitat sense limitacions, inclosa la 

incapacitat permanent i absoluta i la gran invalidesa i la previsió que no s’entengui com a vàlida 

la valoració de l’Institut Nacional de la Seguretat Social pel que fa a la declaració d’incapacitat, 

es considera que pot vulnerar la regulació estatal bàsica relativa al règim econòmic de la 

Seguretat Social.» 

Afegeix que l’article 54.2.c de la Llei orgànica 9/2015, sobre el règim de personal de la policia 

nacional, preveu que passin a segona activitat els funcionaris del Cos Nacional de Policia amb 

motiu de la insuficiència de les seves aptituds psicofísiques per al desenvolupament de les 

funcions que tenen atribuïdes, sempre que la intensitat d’aquestes insuficiències no siguin causa 

de jubilació. Diu que aquesta mateixa llei estableix que és causa de jubilació la declaració 

d’incapacitat permanent. Conclou, doncs, que hi ha una llei orgànica estatal recent de la policia 

nacional que està indicant el que acaba de llegir. 

Finalment, destaca que hi ha una sentència del Tribunal Suprem, la 356/2017, que ha indicat 

clarament que no és compatible la percepció d’una pensió d’invalidesa permanent total amb el 

manteniment de la condició de policia local en servei actiu, encara que sigui en situació de 

segona activitat. 

Conclou, doncs, que els posicionaments legals i jurisprudencials van en la línia del que aplica 

l’Ajuntament de Barcelona, i no pas en contra. 

 

El Sr. CORONAS dona les gràcies als grups que han pronunciat el vot, ja que està pendent del 

vot del govern per saber si la proposta s’aprovarà per unanimitat, que és la voluntat d’Esquerra 

Republicana de Catalunya. 

Un cop escoltats els arguments que ha donat el gerent de Recursos Humans, s’adreça al govern, 

que és qui ha de donar la resposta de voluntat política sobre aquesta situació. Aclareix que ho 

diu perquè la intervenció l’ha feta el gerent de Recursos Humans, i reconeix que es va fer una 

comissió, però s’adreça al govern per dir-li que aquella comissió va ser un paripé juridicotècnic 

per justificar un posicionament pres d’entrada. Manifesta que no acceptarà el dictamen 

d’aquella comissió com a dictamen vàlid, perquè és una presa de pèl a la intel·ligència i a les 

persones que estan pendents d’aquest reglament de segona activitat. 

Per tant, demana el mateix que s’està fent a Cerdanyola, a l’Hospitalet, a Martorell, a 

Tarragona, a Olesa, a Sant Vicenç dels Horts, a Esplugues de Llobregat, a Gavà, a la Garriga, a 

Vilanova i la Geltrú, a Viladecans, a Castelldefels, a Sant Boi, a Vilaseca, a Vic i el mateix que 

s’ha fet a Palamós. Comenta que a Palamós ja s’ha fet una reincorporació d’un agent de la 
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policia local en règim de segona activitat. Apunta que s’ha fet a partir d’una sentència que 

l’Ajuntament de Palamós ha decidit que no recorrerà, perquè aquesta sentència reconeix el 

treballador i diu que la incapacitat reconeguda per la Seguretat Social no és obstacle per exercir 

la segona activitat. 

Destaca, doncs, que hi ha sentències de tots colors. Diu que el fet que sobre l’Ajuntament de 

Barcelona no n’hagi recaigut cap no implica que el consistori no s’hagi de posar al capdavant 

amb la quantitat d’agents de la Guàrdia Urbana i de bombers que té, que és molt més que 

qualsevol altre municipi, o segurament més que la suma de tota la resta de municipis. 

Així doncs, demana voluntat política, i no arguments juridicotècnics. 

 

La Sra. ESTELLER reitera que l’Ajuntament té un deute amb els agents de la Guàrdia Urbana 

que per diverses raons han estat cessats del seu servei per una incapacitat. Pensa que 

l’Ajuntament ha de fer justícia i ha de tenir la voluntat d’eliminar els obstacles que avui dia 

impedeixen que aquestes persones puguin passar a una segona activitat. Opina que aquest tema 

no es pot cobrir sota comissions que diuen que s’han creat, però amb una dificultat enorme fins 

i tot per tal que aquestes persones hi puguin participar activament a l’hora d’aportar solucions, 

com les sentències que acaba d’esmentar el Sr. Coronas, de molts municipis on han tingut 

aquesta voluntat d’integrar, a través de diferents activitats, aquestes persones que han estat en 

molts casos fins i tot lesionades en acte de servei.  

No comprèn aquesta actitud del govern d’obstrucció i de dificultat, de no dialogar i de no 

atendre aquestes persones de la Guàrdia Urbana que ho han donat tot en els seus actes de servei, 

que han posat en risc la seva integritat, i que ara l’Ajuntament els dona l’esquena. 

Per tant, demana voluntat política, que es comenci a treballar amb ells i que es busquin 

solucions viables. Diu que, si s’ha de promoure qualsevol canvi legislatiu o en algun àmbit, 

només cal dir-ho i treballar en aquesta direcció, perquè no hi ha res que no es pugui resoldre. 

Per tot això demana el màxim interès al govern, però que treballi conjuntament amb tots els 

agents que actualment estan apartats del servei per aquestes raons. Es queixa que no pot ser que 

el govern ni tan sols atengui o escolti aquests agents. Insisteix que és un acte de justícia i que 

l’Ajuntament ha de trobar-hi una solució. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix les explicacions del Sr. Daroca, que no són gens optimistes per al que 

es vol que passi, però pensa que només amb una resposta política d’un membre del govern 

haurien acabat abans. Constata que el que es planteja és crear una comissió per modificar un 

reglament, que és una qüestió estrictament política, no tecnicojurídica. Manifesta que el 

reglament actual no està donant de si tot el que podria, tal com demostren els reglaments que 

han aprovat altres ajuntaments, que compleixen perfectament amb la Convenció dels drets de 

les persones amb discapacitat, amb els manaments de la Constitució, amb els manaments legals 

i que donen oportunitats a les persones, també declarades amb invalidesa o incapacitat, per 

reincorporar-se en un lloc de treball. 

Indica que això s’està demanant a un govern d’esquerres i sensible amb les diferències i amb les 

circumstàncies personals que impedeixen a les persones desenvolupar-se correctament. 

Manifesta que la resposta tecnicojurídica del govern ha estat una gran decepció. 

 

El Sr. PISARELLO diu que el vot polític, per les raons tècniques emeses, és contrari. 

 

El Sr. CORONAS, a partir d’aquest vot polític, diu que li agradaria no voler tornar a escoltar 

lliçonetes de drets humans per part del govern municipal, perquè en aquest cas el vot polític que 

el govern acaba d’emetre, emparat en uns arguments juridicotècnics d’una comissió paripé que 

va fer l’Ajuntament, el porta a pensar que realment la defensa dels drets humans va en funció de 
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quan els convé fer-ho o no. Indica que si en aquest cas costa uns diners a l’Ajuntament sembla 

que no ho faran. 

Demana que el govern s’ho repensi, ja que, com ha dit la Sra. Andrés, se suposa que és un 

govern d’esquerres. Destaca que no hi ha res més d’esquerres que respectar els drets laborals i 

de les persones a les quals afecta aquest reglament que s’ha de fer amb urgència. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot favorable del 

Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas 

expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la Sra. 

Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP i 

el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

El Sr. Ardanuy s’absenta de la sessió. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

11.-  (M1519/8583) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Instar l’Alcaldessa, com a màxima autoritat i referent de la ciutat en 

matèria de seguretat, a garantir una suficient dotació del cos policial local de la Guàrdia Urbana 

de Barcelona pel que fa als seus recursos humans, econòmics, tècnics i materials, per assegurar 

que la ciutat compti amb els mitjans necessaris per treballar, de forma coordinada amb altres 

serveis de la ciutat, en els àmbits de la seguretat, la convivència, la mediació i la prevenció. 2. 

Instar l’Alcaldessa a assumir un paper proactiu en la defensa de la convivència i la seguretat 

ciutadana de Barcelona tot participant en les converses i negociacions que s’hagin 

necessàriament de produir, tant amb els representants sindicals dels agents i professionals de la 

GUB, com amb el govern de l’Estat, per tal d’ampliar significativament l’oferta pública de 

places per cobrir a curt termini les necessitats de reposició de personal d’enguany del propi cos 

policial xifrada actualment de forma estimada en un total d’un mínim de 222 agents i 

contemplar, alhora, la planificació necessària per l’increment total de la plantilla per garantir un 

servei públic i de qualitat dimensionat a la ciutat. 3. Instar l’Alcaldessa a treballar per l’efectiva 

dignificació de les condicions de treball dels agents de la GUB, com a garantia d’efectiu i òptim 

desenvolupament d’un servei públic essencial per a la ciutat amb plenes condicions i suficients 

recursos, eines, infrastructures i logística operativa. 4. Que el Govern municipal presenti davant 

aquesta Comissió, i durant el termini màxim de tres mesos, un informe que il·lustri sobre les 

conseqüències pràctiques de l’aplicació concreta de les mesures contemplades a la present 

proposició. 

 

La Sra. ANDRÉS vol expressar la manca de voluntat política absoluta de l’actual govern 

municipal per garantir una suficient dotació de recursos a la Guàrdia Urbana. Recorda que ho 

ha expressat el president del PSC dient que és «una jugada de trilers», ja que es pretén amagar 

sota xifres el que suposa una renúncia expressa al fet que la Guàrdia Urbana presti el seu servei 

sota les més mínimes condicions. 

Veu amb preocupació com el govern de la ciutat mostra una manca de previsió i planificació 

davant el fet que durant els propers mesos està prevista l’aprovació per part del govern de 

l’Estat d’un reial decret que pot assenyalar els 60 o 61 anys com a edat de prejubilació dels 

membres de les policies locals. 

D’altra banda, pensa que això pot generar un dèficit important de guàrdies urbans a Barcelona. 

Tanmateix, també la preocupa que en l’horitzó de l’any 2020, i segons les dades registrades de 

l’actual plantilla de la Guàrdia Urbana, poden desaparèixer més de 150 places de primera 
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activitat i 69 de segona activitat, així com la plaça de la meitat dels agents que en l’actualitat 

tenen 55 i 59 anys pel decrement vegetatiu de la plantilla. 

Comenta que s’estima que les necessitats mínimes de 2018 per a la reposició de la plantilla són 

unes 222 dotacions de guàrdies urbans. Diu que no es tracta només de garantir la reposició 

derivada de les jubilacions previstes, sinó també de reforçar la plantilla amb un augment 

significatiu d’aquesta. Constata que de moment el govern només ha ofert i farà oferta de 

150 places. Per tant, veu que hi haurà menys recursos humans per a la Guàrdia Urbana. 

Comenta que, de les 150 places, quan comencin a treballar aquests guàrdies urbans hauran 

passat 18 mesos, que són els que necessiten de formació, de manera que pot coincidir amb 

l’entrada en vigor del decret més les baixes que s’aniran produint. 

Pensa que ha de fer aquesta proposició per demanar el reforç de la plantilla, amb més dotacions, 

més recursos, més oferta pública i que això ho lideri l’alcaldessa perquè ella va decidir que era 

la responsable política de la Guàrdia Urbana. 

 

El Sr. MARTÍ avança que votarà a favor de la proposició del Grup Socialista. Recorda que ja fa 

mesos que tots els grups municipals estan insistint i perseguint un conjunt de necessitats que té 

la Guàrdia Urbana, especialment pel que fa al seu increment d’agents. Afegeix que en la sessió 

del mes anterior de la Comissió ja es va aprovar, amb l’abstenció del PSC, una proposició que 

va presentar el Grup Municipal Demòcrata que contenia com un decàleg de mesures, totes elles 

dirigides a potenciar i a reforçar la Guàrdia Urbana en diferents aspectes. Recorda que en la 

proposició del seu Grup s’instava el govern a noves convocatòries per tenir més guàrdies urbans 

a la ciutat en el present i en el futur. 

Comenta que al cap d’una setmana d’aquesta sessió l’Ajuntament va aprovar la convocatòria 

d’aquestes 150 places a què es referia la regidora socialista. Pensa, doncs, que d’alguna cosa 

devia servir el debat que es va fer en la sessió i el vot favorable de la majoria dels grups 

municipals en aquesta proposició. Per tant, no pot estar en contra de la proposició del PSC. 

Tanmateix, destaca que el Grup Socialista va ser força temps al govern municipal, més d’un 

any, i constata que ara de sobte, des que n’han sortit, els ha agafat una mena de pressa per 

impulsar el govern a fer una sèrie de coses que, mentre el PSC era al govern, no les van fer, o 

almenys els grups de l’oposició no es van assabentar que el Grup Socialista tenia aquesta 

urgència. Pregunta si el PSC va instar l’alcaldessa de Barcelona com a màxima responsable de 

la Guàrdia Urbana per fer tot això que reclamen ara en aquesta sessió. 

Per tant, pensa que en política la coherència també compta i és important. Reitera el seu vot a 

favor perquè és just i necessari i perquè la Guàrdia Urbana s’ho mereix. Opina que està clar que 

l’alcaldessa no lidera la Guàrdia Urbana de Barcelona ni la seguretat ni la prevenció. Insisteix, 

però, que al PSC li aniria bé una mica de coherència. 

 

El Sr. SIERRA expressa el seu vot a favor perquè fins i tot el govern municipal, el 2016, va 

votar a favor d’una proposta de Ciutadans exactament igual que la del Partit Socialista, és a dir, 

que demanava augmentar el nombre d’agents de la Guàrdia Urbana, tenint en compte que el 

mateix any 2016 no es va fer una convocatòria. Constata que això deixa 18 mesos fins que entra 

la promoció següent, que s’han de formar a l’escola. Per tant, per coherència hi votarà a favor. 

Indica al Sr. Martí que van ser 17 mesos els que el PSC va ser al govern municipal i que va 

aportar 4 regidors nous a aquest govern municipal. Constata que també era minoritari, però 

recorda que es reclamaven coses per a la seguretat de Barcelona. Pensa que dels 4 membres 

qualsevol podria haver fet de regidor de Seguretat de l’Ajuntament. 
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Comenta que no va veure aquest impuls ni aquesta millora en la seguretat de la ciutat des de 

l’entrada del Partit Socialista al govern, del qual no van sortir ells mateixos, sinó que els van fer 

fora. No sap si el PSC seguiria en la inèrcia de mantenir el silenci com a resposta, que és el que 

fa la Sra. Colau cada vegada que els grups s’hi refereixen en qüestions de seguretat. 

Constata que la proposta fa un plantejament molt adequat i que Ciutadans es feia ja en aquell 

moment, és a dir, que quan entri en vigor el decret de la prejubilació anticipada hi haurà un 

desastre en la seguretat de Barcelona, perquè a l’escola no hi caben tants agents com les 

necessitats que tindria aquesta plantilla. Vol llençar, doncs, una reflexió, que abans dels Jocs 

Olímpics, amb menys població i molts més turistes, hi havia més agents de la Guàrdia Urbana. 

Constata que actualment n’hi ha molts menys amb més necessitats. Indica que això es tradueix 

en més inseguretat, més índexs delinqüencials, que continuen pujant i en una ciutat en què es 

conviu pitjor, en què les normes de civisme no es compleixen, en què cada vegada hi ha més 

conflictes de convivència. Destaca que sobretot és una qüestió de seguretat i que per això és 

bàsic que s’augmenti el nombre d’agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Recorda que fins i 

tot el govern municipal hi va votar a favor. Demana, doncs, que es faci, perquè si el decret de la 

prejubilació entra en vigor es quedaran amb una necessitat imperiosa d’agents al carrer. 

 

El Sr. CORONAS creu que tots els grups van passant a fer proposicions per demanar més 

agents de la Guàrdia Urbana. Recorda que el mes anterior van parlar d’aquesta qüestió, perquè 

la Guàrdia Urbana no està prou dimensionada a les necessitats de servei de la ciutat actuals. 

Insisteix que gairebé tots els grups ho han demanat, però es queixa que el govern continua sense 

atendre aquesta petició de tots els grups, del mateix Cos de la Guàrdia Urbana, dels sindicats i 

de la ciutadania. 

Més enllà d’això, i a tall de reflexió, pensa que potser el govern s’ha de començar a plantejar 

que si tothom fa les mateixes demandes potser és que la feina feta és insuficient. No vol tornar-

se a trobar amb més convocatòries in extremis. Constata que amb les prejubilacions es podrien 

trobar amb una situació preocupant. Per tant, pensa que cal fer una previsió de les oposicions a 

4 anys, com ja s’ha demanat reiteradament, per garantir que la Guàrdia Urbana de Barcelona té 

els coneixements i la formació més adients per garantir un nombre d’agents suficients. Opina 

que aquest cos ha d’oferir un bon servei, qualitatiu i quantitatiu, i poder desplegar el Pla 

director amb els mitjans necessaris. 

Vol posar alguns exemples. Indica que es parla de policia de proximitat, però diu que si aquesta 

es treu d’agents que estan fent altres serveis se’ls està restant capacitat. Comenta que hi ha la 

unitat de platges, que es fa amb personal de la Guàrdia Urbana que s’ofereix voluntari per fer 

aquest servei. Conclou que la unitat de platges està restant agents a altres serveis de la resta de 

la ciutat. 

Pel que fa a les dades, indica que els anys 1986-1987 hi havia aproximadament 3.300 agents de 

la Guàrdia Urbana a Barcelona; que del 1995 al 2003, amb governs socialistes, van baixar fins a 

2.800 agents, i que a partir del 2007 s’ha fet un cert manteniment fins a arribar a una quantitat 

aproximada d’uns 2.900 agents. Manifesta, però, que les necessitats actuals són molt diferents 

de les de l’any 1986-1987, per un tema d’ús intensiu de l’espai públic i perquè tot evoluciona i 

la ciutat canvia, però constata que la Guàrdia Urbana ha anat a menys. Troba que és evident que 

falten entre 400 i 600 agents de la Guàrdia Urbana. 

Opina que cal planificar-ho, redimensionar el Cos de la Guàrdia Urbana, perquè, si no, seguiran 

escoltant comissionats o regidors de l’Ajuntament posant l’excusa que no tenen prou recursos 

per afrontar-ho tot. 

Finalment, anuncia que hi votarà a favor. 
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La Sra. ESTELLER també donarà suport a aquesta proposta. Recorda que se n’han presentat 

d’altres a la Comissió, a les quals el PP sempre hi ha donat suport, igual que sempre ho ha 

reivindicat. Constata que calen més efectius de la Guàrdia Urbana a Barcelona. Reconeix que 

Barcelona té molta més població que a l’època dels Jocs Olímpics, ja que hi ha una població 

flotant i molt més turisme, a més de moltes més necessitats. Apunta que, en canvi, hi ha menys 

efectius, ja que hi ha al voltant de 2.900 efectius. Considera, doncs, que calen més agents, 

especialment per fer les funcions de policia de proximitat i de seguretat que té encomanades. 

Comenta que el Pla director de la Guàrdia Urbana estableix en 178 persones les afectades per 

les prejubilacions. Troba, per tant, necessari intensificar totes les accions que pugui fer 

l’Ajuntament de negociacions a l’hora d’ampliar la plantilla. 

Assenyala que, des que el nou govern va arribar, no s’ha fet cap convocatòria el 2016, cosa que 

va dificultar que s’incorporessin agents de la Guàrdia Urbana. Considera, doncs, que hi ha 

hagut un endarreriment. Comenta que el 2017 sí que hi va haver 169 places, de les quals 120 

eren per a oposició lliure i 49 interadministratives, entre les quals hi ha alguns agents que 

s’estan formant a l’Escola de Policia. Indica que el 2018 s’han ofert 150 places. Considera que 

és necessari que totes elles arribin amb la màxima efectivitat. Per tant, pensa que aquesta pèrdua 

de la convocatòria de 2016 s’està arrossegant i està perjudicant perquè la capacitat de formació 

a l’Escola de Policia és la que és. Indica que en aquest sentit hi ha dificultats, encara que hi hagi 

més convocatòries després a l’hora de fer les pròpies formacions. 

Recorda que el Grup Popular sempre ha demanat al govern municipal la màxima diligència a 

l’hora de poder millorar i ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana i que es fes tot el possible 

per aconseguir-ho, perquè la seguretat és fonamental. Pensa que cal que hi hagi efectius 

suficients perquè puguin fer les funcions que tenen encomanades de seguretat i de proximitat a 

la ciutat de Barcelona 

Per tot això votarà a favor d’aquesta proposta. 

 

La Sra. ROVIRA diu que li agradaria que quan es parla de seguretat es pugui parlar del conjunt 

del model de seguretat, de què s’entén per seguretat, de quins models d’intervenció es fan amb 

aquesta seguretat, etc. Manifesta que, a parer seu, caldria donar-li una altra mirada. Considera 

que la seguretat no pot ser només la intervenció punitiva per part dels agents dels cossos de 

seguretat del mateix Ajuntament. Opina que la seguretat també hauria de ser la garantia de drets 

materials, l’acompanyament a les veïnes en situació de vulnerabilitat, el fet de tenir agents 

comunitaris, de proximitat, que poguessin desenvolupar aquestes tasques, etc. Es queixa que en 

aquesta Comissió es deixa de banda tota aquesta vessant i només es parla d’allò punitiu i de les 

accions punitives que fan els cossos de seguretat. Conclou que es vol anar augmentant plantilla 

en aquest panorama catastròfic que plantegen els partits polítics de manca de convivència i de la 

situació que es viu a Barcelona. 

Creu que la plantilla de la Guàrdia Urbana és important. També opina que no és el model 

d’intervenció que s’està fent actualment el que el seu Grup creu que s’ha de desenvolupar, i més 

des d’un govern com el de Barcelona en Comú, que és un partit d’esquerres que es va presentar 

a les eleccions amb unes certes premisses a l’hora d’abordar el model de seguretat a la ciutat. 

Constata que, malauradament, el govern municipal no ho està fent. Pensa que és igual 

d’important la plantilla dels agents de la Guàrdia Urbana que les educadores o les treballadores 

socials, que no es posen mai al centre d’aquesta Comissió ni de cap altra. Posa de manifest que 

aquestes també haurien de ser, a parer seu, agents comunitaris que garantissin drets i seguretats 

materials al conjunt de veïnes de la ciutat. 
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Per tant, votarà en contra de la proposta i anima la resta de partits a entendre la seguretat no tan 

sols des de la perspectiva que s’està treballant en aquesta Comissió i com ho entenen els 

diferents partits, sinó a ampliar la mirada i poder tenir un debat públic realment sobre què 

entenen que és la seguretat a la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. RECASENS vol insistir que la seguretat de Barcelona té la valoració més alta des que hi 

ha sèrie històrica i que durant aquest mandat s’estan cobrint totes les baixes que s’han produït 

en la Guàrdia Urbana. 

Comenta que l’any anterior es van dur a terme diversos processos selectius, una 

interadministrativa de 49 places, una de 120 places d’oposició lliure, i es va fer la convocatòria 

de promoció interna més important dels darrers 15 anys, amb 60 caporals i caporales, 24 

sergents i sergentes, 8 sotsinspectors i sotsinspectores, i en breu es començarà a fer la selecció 

de la resta de comandaments que falten en l’escala. Assenyala que no tan sols es tracta de fer 

agents, sinó que cal consolidar estructura i organització, perquè així és com es dignifica i es 

professionalitza una plantilla de policia. 

Dit això, pel que fa a ampliacions addicionals de plantilla, indica que no es pot ampliar més 

enllà dels límits que marca la Llei de pressupostos. Diu que l’han sentit queixar-se d’això 

reiteradament en aquesta Comissió. Indica que tampoc no és senzill fer la previsió exacta de 

convocatòries noves de places en un escenari d’incertesa sobre com s’aplicarà la prejubilació 

als 60 anys o sobre les limitacions que establiran els nous pressupostos o sobre com està la 

plantilla dels Mossos d’Esquadra a Barcelona, que és molt deficitària, sense parlar del dèficit 

estructural que està fent el Govern del PP en les policies de tot l’Estat espanyol i que és públic i 

notori. 

Informa que el govern municipal va traslladar al Govern central un any abans les observacions a 

la seva preocupació sobre com s’aplicaria la mesura. Comenta que es va demanar esglaonament 

en la mesura, que es deixés al govern municipal convocar anticipadament segons les previsions, 

però diu que actualment continua sense tenir una resposta clara ni la més mínima precisió sobre 

aquest tema, malgrat la insistència del govern municipal. Explica que s’han estudiat 

alternatives, entre les quals vol valorar l’esforç que l’Ajuntament de Barcelona ha fet d’acord 

amb els sindicats per arribar a un acord per convocar 150 places noves el 2018. No sap d’on 

surten les xifres que diuen els grups, però manifesta que també li haurien d’explicar d’on volen 

que les tregui el govern amb aquestes limitacions i constriccions. Indica que, evidentment, quan 

hi hagi confirmació estatal del com i del quan s’arbitraran les mesures oportunes per cobrir les 

places. Es compromet a cobrir totes les vacants que es puguin generar perquè sap quina xifra es 

necessita i perquè caben de sobres a l’Escola de Policia de Catalunya, cosa que sap perquè la va 

dirigir durant 8 anys. Es compromet, doncs, que al més aviat possible totes les vacants quedaran 

cobertes. 

Diu que ell és el primer que reclama que les plantilles policials de la Guàrdia Urbana i dels 

altres cossos policials de la ciutat tinguin el dimensionament suficient. Espera l’ajuda dels grups 

per fer un front comú per exigir una resposta clara al Govern central. 

 

La Sra. ANDRÉS pensa que el front comú ja està més que constituït, tenint en compte que tots 

els grups han expressat que demanen el mateix. Especifica que en aquesta proposició es demana 

que l’alcaldessa assumeixi un paper proactiu en les converses amb l’Estat i amb les converses i 

negociacions amb els sindicats de la Guàrdia Urbana per fer pressió i per aconseguir aquesta 

màxima oferta pública que permeti reposar les baixes per jubilacions, etc., i a més incrementar 

el nombre de dotacions fins a arribar a la xifra òptima.  

Comenta que el PSC ha fet uns números, dels quals surt el mínim de 222, tot i que està oberta a 

treballar més la xifra. Aclareix que la proposta demana aquest paper proactiu de l’alcaldessa, 
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perquè ella va decidir ser la cap de la Guàrdia Urbana, en les converses amb l’Estat i també en 

la negociació i consens amb els sindicats a fi de fer tota la pressió sindical possible per ampliar 

aquesta plantilla. 

Pel que fa a la intervenció del Sr. Coronas, indica que del 2007 al 2010 es va fer una oferta 

pública de 1.000 places, de manera que es van generar 1.000 places noves amb 1.000 nous 

agents. Explica que es van fer 4 convocatòries de 250, l’última de les quals es va convocar en el 

mandat de l’alcalde Trias. Considera, doncs, que s’ha fet un esforç. Entén les crítiques perquè 

són grups de l’oposició i s’han de dir coses, però diu que no està en qüestió el compromís del 

PSC amb la Guàrdia Urbana i com va construir des del govern aquest model. Constata que, 

efectivament, no és tan sols un model d’intervenció policial, sinó que és de seguretat, de 

prevenció i d’intervenció social. Es queixa que no sap quin és el model del govern actual. 

Comenta que si s’ha de parlar de prevenció a l’espai públic no sap amb qui s’ha de parlar, ja 

que el Sr. Recasens ve a parlar de la Guàrdia Urbana. Indica que si es parla d’intervenció social 

s’ha de parlar amb Drets Socials. No sap, doncs, si en aquest govern hi ha aquest model integral 

de seguretat, prevenció i intervenció policial. 

Per tant, li agradaria que el govern, a fi de formar aquest front comú que diu, votés aquesta 

proposició i treballessin tots plegats per a la millora de les condicions de la Guàrdia Urbana en 

efectius i en recursos perquè fan un paper molt important a la ciutat. 

 

El Sr. SIERRA posa de manifest que va ser Ciutadans el primer grup que va proposar l’augment 

del nombre d’agents de la Guàrdia Urbana i que ho va fer, a més, amb el vot a favor del govern. 

 

La Sra. ESTELLER comenta que el Partit Popular va treballar intensament l’anterior mandat 

per superar aquest límit que hi havia en la llei de 2012, i diu que excepcionalment Barcelona va 

poder convocar i va reposar totes les jubilacions. Anuncia que ara el Grup Popular treballarà per 

ampliar aquesta plantilla el 2018, però constata que per això hi ha d’haver llei de pressupostos. 

Apel·la al fet que tots els que tenen grups al Congrés dels Diputats facin aquesta proposta per 

tal que hi hagi llei de pressupostos perquè, si no, no es podrà ampliar la plantilla de la Guàrdia 

Urbana a Barcelona. 

 

El Sr. RECASENS agraeix les paraules de suport, d’ajuda i de front comú. Manifesta que això 

és un problema que no només afecta Barcelona, sinó que afecta tot Espanya i tots els municipis 

d’Espanya. Pensa, doncs, que cal fer un front comú no només a Barcelona, sinó a tot Espanya. 

Indica que des del punt de vista de l’Ajuntament de Barcelona no es pot ser més proactiu, tenint 

en compte que ha liderat la demanda a tot l’Estat. Per la mateixa regla de tres, demana més 

proactivitat a tot el consistori, perquè assegura que municipis i sindicats han fet tot el que han 

pogut per obtenir el màxim de places possibles. Insisteix que quan es parla de fer més places cal 

dir d’on s’han de treure. En aquest sentit, demana ajuda i que es faci una proposició estatal 

davant d’aquest problema. 

 

La Sra. PIN manifesta la seva abstenció. 

 

La Sra. Pin expressa l’abstenció de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot favorable del Grup 

Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el 

vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la Sra. Esteller 

expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP. 

S’APROVA. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

12.-  (M1519/8574) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar l’Alcaldessa a promoure una consulta veïnal abans de procedir al canvi 

del nom dels carrers de la ciutat de Barcelona, d’acord amb la normativa vigent. 

 

La Sra. ESTELLER demana que l’alcaldessa promogui una consulta veïnal abans de canviar el 

nom dels carrers de la ciutat de Barcelona d’acord amb la normativa vigent. 

Comenta que des que va arribar Ada Colau a l’alcaldia de Barcelona el seu govern s’ha dedicat, 

entre altres qüestions, a utilitzar el Nomenclàtor i els noms dels carrers fent-ne un ús partidista i 

ideològic. Recorda que l’alcaldessa va començar canviant noms de carrers per qüestions 

purament ideològiques, d’una forma unilateral, sense comptar amb el consens de l’Ajuntament 

ni tampoc dels veïns afectats.  

Apunta que des del principi el govern va apel·lar a la memòria històrica per depurar la història 

que no els agrada i eliminar els noms de les persones que no els agraden, perquè ideològicament 

consideren que no estan en la seva línia. Constata que el govern, doncs, fa uns judicis 

sumaríssims i decideix que segons quines persones no són dignes de tenir un carrer, una estàtua 

a la ciutat o una escultura a l’Ajuntament, de manera que els depuren. La sorprèn que aquest 

govern que és tan demòcrata i que apel·la a la democràcia decideixi suprimir-los i esborri la 

història. Pensa que això no és memòria històrica, sinó que és utilitzar i apel·lar a la memòria per 

aniquilar la història que no li agrada al govern, amb una voluntat revisionista per fer agitació 

social. 

Comenta que s’estan fent molts canvis de carrers. Recorda que es va començar pels borbons i 

que a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció es va 

substanciar una proposta per suprimir tots els borbons de la ciutat. Ironitza sobre el fet que el 

govern devia pensar que la influència dels borbons a tot Espanya quedava anul·lada amb la 

supressió dels seus noms dels carrers de Barcelona. 

En aquest sentit, recorda que es va canviar la plaça Llucmajor per la plaça de la República; la 

plaça Joan Carles I per plaça Cinc d’Oros; la plaça de la Hispanitat per la plaça Pablo Neruda; 

que Almirante Cervera es vol canviar per Pepe Rubianes; l’avinguda Príncep d’Astúries per 

riera de Cassoles, etc. Reitera que això s’ha fet o es vol fer sense consultar amb els veïns, quan 

la seva opinió és molt necessària perquè els afecta molt directament. 

Comenta que el Grup Popular té l’oportunitat de fer preguntes a través del GESOP, que és el 

baròmetre municipal, i explica que va preguntar si els ciutadans volien que se’ls demanés 

l’opinió abans de canviar el nom dels seus carrers, a la qual cosa els ciutadans han contestat que 

sí en un 75%. Conclou, doncs, que la gent vol que se’ls consulti abans de canviar el nom del seu 

carrer. Insisteix que això està fet pels serveis de l’Ajuntament. 

Constata que hi ha un nou procediment de participació, però diu que no és del tot necessari 

perquè la mateixa llei de la normativa del Nomenclàtor ja recull que aquests canvis de noms de 

carrers s’hauran de sotmetre a una consulta entre els veïns, cosa que el govern no fa. 

Per tant, demana que abans de canviar els noms dels carrers hi hagi una consulta de tots els 

veïns afectats. 

 

El Sr. CIURANA diu que el primer que s’hauria de preguntar per poder fixar la posició és si 

quan els veïns anessin a votar en aquesta consulta serien pagats o no. Li sembla que aquest és 

un element important per fixar la posició i per decidir què convé. 

Comenta que la Ponència del Nomenclàtor té el seu sistema de funcionament i les seves 

normes. Explica que una de les qüestions que s’hi demanen és precisament que hi hagi un 



 

Ref:  CCP 3/18 Presidència, Drets de ciutadania, Part. i Seguretat i Prevenció 

v.  16/ 3/ 2018     9: 22 
63 

informe preceptiu, no vinculant, del districte. Entén que cada districte té els seus propis 

mecanismes de participació. Indica que a vegades es podrà fer a través d’una consulta directa si 

els afectats són molt pocs. Afegeix que es pot fer amb una consulta per carta a uns determinats 

veïns. Comenta que es podrà fer a partir de la interlocució amb el Consell d’Entitats o a través 

del mateix Consell Plenari. Indica que es podrà fer a través dels grups polítics. Tanmateix, li 

sembla que establir per norma que cada vegada que es vulgui fer un canvi de nom s’ha de fer 

una consulta veïnal no és lògic ni raonable. 

Per tant, està a favor de la participació, però que aquesta es tradueixi necessàriament sempre en 

una consulta veïnal li sembla que no és eficaç ni pràctic. Es pregunta si només hi votarien els 

que estan empadronats en aquell carrer, o també els que hi passen o els que estan en carrers 

laterals, etc. 

Li sembla que aquesta proposició, que entén què hi pot haver a darrere, si s’aprovés seria 

inaplicable. Per tant, hi votarà en contra. 

 

La Sra. BARCELÓ està d’acord amb el fet que el revisionisme històric des de l’entrada 

d’aquest govern és fruit de la intenció d’imposar la seva ideologia. Creu que la Sra. Esteller ha 

donat exemples clars del fet que és un revisionisme històric que moltes vegades està esbiaixat. 

Recorda que el dia anterior a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports també se’n 

parlava. 

Tanmateix, té dubtes, perquè creu que s’estan barrejant conceptes de la Ponència del 

Nomenclàtor, del Reglament de participació, etc. Indica que en l’aprovació de les normes del 

funcionament de la Ponència del Nomenclàtor dels carrers de Barcelona hi ha un apartat que sí 

que diu que s’ha de fer una consulta veïnal a les persones que viuen en aquella zona si el canvi 

de carrer els afecta. Pregunta al govern municipal si realment s’ha fet o no aquesta consulta 

quan hi ha hagut aquests canvis i si el Partit Popular orienta aquesta consulta únicament al 

districte en concret o voldria fer contínuament consultes a tots els ciutadans de Barcelona sobre 

aquests canvis. També vol saber com seria el funcionament que proposa el PP, si seria una 

consulta cada vegada o si es faria una consulta cada any, etc. 

Vol constatar que potser a la Ponència del Nomenclàtor estaria bé que hi estiguessin 

representats tots els grups municipals. Pensa que potser caldria obrir un debat, perquè 

actualment només hi està representat el govern municipal en diferents departaments. Opina que 

estaria bé donar una imatge d’un consistori plural i divers, sabent que hi ha altres ciutats com 

Madrid i València en què sí que estan incorporats els diferents grups de l’oposició. 

Espera, doncs, la resposta a les preguntes que ha plantejat tant al govern com al Partit Popular. 

Així mateix, posa damunt de la taula la necessitat d’incorporar els diferents membres de 

l’oposició a la Ponència del Nomenclàtor. 

 

La Sra. CAPDEVILA pensa que els canvis que afecten dia a dia com el canvi de nom d’un 

carrer podrien ser consultats amb els veïns, tal com ho indica la normativa del Nomenclàtor. 

Especifica, però, que això té limitacions respecte de les quals no es pot restar passiu. Per tant, 

entén que davant de casos en què es preveu la retirada de noms de carrers o personatges o fets 

que atempten contra els drets més bàsics de la ciutadania cal fer prevaldre l’interès general per 

sobre dels interessos particulars dels veïns d’aquell carrer. 

Quan es parla de personatges, fets i fites que pel seu passat franquista, per actuacions que 

atempten contra els drets humans més bàsics i tots els casos que s’emparen sobre la Llei de la 

memòria històrica, creu i insisteix que per sobre dels interessos legítims, els usos i els costums, 

cal fer prevaldre l’interès general i la voluntat ferma d’eliminar dels carrers i places de la ciutat 

tots els noms de persones que han atemptat contra els drets més elementals dels barcelonins i 

les barcelonines. 
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Per tot això, hi votarà en contra. 

 

La Sra. ANDRÉS vol saber exactament què es vol dir quan es parla de fer una consulta veïnal, 

perquè la normativa del Nomenclàtor diu que s’han de sotmetre a consulta els canvis de nom i 

s’informarà de les possibles incidències als veïns i veïnes. Afegeix que també és preceptiu el 

pronunciament del districte. Demana com s’articularia aquesta consulta, si es tracta d’una 

consulta del Reglament de participació, si és una consulta com s’ha fet fins ara, etc. 

Constata que hi ha hagut canvis de carrers importants de la ciutat i s’ha fet d’una manera 

bastant pacífica i consultant els veïns sense necessitat d’anar a una consulta de les del 

Reglament de participació. 

 

La Sra. ROVIRA anuncia el seu vot en contra. 

 

La Sra. PIN indica que volia fer una resposta molt tècnica referint-se al Nomenclàtor i a les 

seves normes, però diu que, després d’escoltar la Sra. Esteller, suprimir i aniquilar la memòria 

és no revisar les fosses comunes. Troba evident que l’espai públic no és neutre i que la història 

s’escriu a través dels vençuts. Destaca que no es tracta d’una qüestió ideològica a l’hora de 

retirar l’estàtua, sinó d’una qüestió de drets humans, com ho era la retirada de l’estàtua a 

Antonio López. 

Avança que, evidentment, hi votarà en contra. Recorda que la mateixa Ponència del 

Nomenclàtor preveu que s’ha de consultar, però aclareix que no és aquesta consulta com 

s’entén al Reglament de participació, sinó que s’han de fer els informes preceptius, cosa que ja 

es fa quan hi ha canvis de noms. Diu que, si la Sra. Esteller vol saturar la maquinària municipal 

amb qüestions que ja tenen un procediment dins de l’Ajuntament, que ho expliciti. Pensa que 

potser a la regidora popular li molesta que hi hagi una revisió de com s’ha concebut l’espai 

públic a la ciutat. Constata que, efectivament, hi ha un desacord ideològic, però reitera que no 

votarà a favor d’aquesta proposta. 

 

La Sra. ESTELLER diu que la sorprèn el Sr. Ciurana, perquè ell va aprovar la normativa i, en 

canvi, no la coneix. Comenta que l’article dels canvis de denominació diu: «Només 

s’acceptaran els canvis de denominacions que siguin casos justificats per criteris tècnics, 

històrics o de ciutadania. Se sotmetran amb caràcter imperatiu a consulta i s’informarà de les 

possibles incidències que pot tenir el canvi en el veïnat.» Constata que és preceptiu comptar 

amb l’opinió del districte, però matisa que el text diu que se sotmetrà a consulta. Insisteix que 

cada canvi de nom s’ha de sotmetre a consulta, tal com demana aquesta proposta. 

Pensa que ara que hi ha un nou procediment per fer-ho que estableix com s’han de fer les 

consultes amb més claredat que fins ara, tenint en compte que hi havia un buit en aquest sentit, 

ja hi ha el procediment per donar compliment a una norma que ja està aprovada per la Comissió 

de Govern. Diu que ja li hauria agradat que això s’hagués debatut a la Comissió. Està d’acord 

amb Ciutadans i recorda que el Grup Popular, quan el Sr. Ciurana era regidor, va proposar dues 

o tres vegades que els grups polítics formessin part de la Ponència del Nomenclàtor, a fi que hi 

hagués més pluralitat. Comenta, però, que el Grup Municipal Demòcrata no va voler en el seu 

moment. 

Espera que com a mínim les normes que s’aproven es compleixin. Insisteix que la normativa 

estableix que s’ha de sotmetre a consulta, però que no s’està fent. 

Al marge de la voluntat de cadascú i de per què es consideri que s’ha de canviar un nom, pensa 

que els veïns hi tenen molt a dir, perquè són els afectats. Comenta que les mateixes normes de 

participació estableixen uns criteris de quan es pot considerar de districte o de ciutat, etc. 
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Constata que ara hi ha els criteris per poder fer efectiva la normativa del Nomenclàtor. Per tant, 

demana que es compleixi la normativa perquè ja hi ha el procediment per fer-la efectiva. 

Pel que fa al tema dels drets humans, pregunta què ha fet el Príncep d’Astúries o quin dret humà 

ha vulnerat per ja no ser creditor d’un carrer. També vol saber què ha fet el rei Joan Carles I, 

tenint en compte que es va aconseguir una transició a la democràcia que ha portat les majors 

quotes d’estabilitat i de llibertat. Pensa que això demostra que el govern té una voluntat 

ideològica sectària que impedeix que Barcelona tingui les persones que l’han fet gran. 

 

El Sr. CIURANA pregunta si de veritat la Sra. Esteller vol organitzar una votació per cada 

canvi de carrer. Comenta que la Sra. Pin preguntava si la regidora popular vol col·lapsar la 

maquinària municipal. Pensa que hi ha un punt de contradicció perquè el Partit Popular no 

deixa decidir com seran les pensions, ni com és la política econòmica, ni com és la política 

ambiental, etc., però, en canvi, és d’obligat compliment decidir com és la placa de la cantonada. 

Recorda que hi ha molts mecanismes de consulta, des de la participació en els districtes, en el 

Consell d’Entitats, a través d’una consulta directa als ciutadans, etc. Pensa que hipotecar que 

qualsevol canvi hagi d’anar per aquest camí li sembla que no és l’oportú. 

 

La Sra. BARCELÓ constata que ha fet preguntes, però que ningú no li ha contestat. Recorda 

que ha preguntat al govern municipal si s’estava aplicant la normativa vigent actual, però que 

no li han contestat. Afegeix que ha preguntat a la Sra. Esteller a què es referia quan parlava de 

consulta, però tampoc no li ha contestat. Indica que hi ha una normativa que diu que s’ha de 

consultar a les persones afectades. Diu que si ningú li contesta se li fa difícil posicionar el seu 

vot. 

Per tant, insisteix que creu que cal posar damunt de la taula un debat de la Ponència del 

Nomenclàtor en què hi puguin estar representants tots els grups municipals, cosa que li donaria 

diversitat i pluralitat. Diu que, com que no sap exactament què demana el Partit Popular, farà 

una abstenció. 

 

La Sra. CAPDEVILA, com que és molt poc monàrquica, pregunta si el Príncep d’Astúries és el 

rei que se’ls ha imposat ara. Tenint en compte que li responen que sí, pel que fa a la pregunta de 

la Sra. Esteller sobre quin mal ha fet el Príncep d’Astúries, li recomana que es repassi la 

intervenció que va fer per televisió en el discurs adreçat al pueblo el dia 3 d’octubre, en la qual 

veurà què ha fet al poble de Catalunya. Constata que aquest príncep ha anat contra la llibertat de 

tots els ciutadans de Catalunya i contra els drets humans. Diu que només això ja és un atemptat 

contra les llibertats. 

Acaba amb el lema d’«els carrers seran sempre nostres» i diu que només faltaria picar de mans. 

 

La Sra. ANDRÉS li diu a la Sra. Capdevila que això de «la calle es mía» li fa molta por. No sap 

què passa que la Sra. Esteller sempre aconsegueix que es parli del mateix. Insisteix que no sap 

exactament què demana la proposició. Sap que la normativa del Nomenclàtor diu que s’han de 

sotmetre a consulta els canvis, però diu que no defineix aquesta consulta. Considera que el 

govern ha de decidir en funció del canvi que té davant, és a dir, si és d’un carrer petit, si és d’un 

carrer gran, si és una demanda veïnal o no, si és perquè vol el govern, etc. Pensa, doncs, que la 

normativa dona un marge.  

Recorda que s’han produït canvis de carrers a Barcelona amb normalitat, com ara l’avinguda 

Hospital Militar, la plaça de la Vila de Gràcia, l’avinguda Príncep d’Astúries, etc. Reitera que 

en cada moment s’ha de veure com i què. 

Finalment, anuncia que el seu Grup farà una abstenció. 
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La Sra. PIN comenta que sí que s’està aplicant la normativa vigent. No sap com la Sra. Esteller 

ha aconseguit que acabessin parlant del rei en lloc dels noms dels carrers. Sense que serveixi de 

precedent, està força d’acord amb el que ha dit el Sr. Ciurana. Afegeix que en aquest cas es 

tracta de consultes no stricto sensu com diu el Reglament de participació. Comenta que un dels 

propers canvis de nom que està pendent és el d’Almirall Cervera per Pepe Rubianes. Diu que, 

com que el PP està en aquesta creuada contra l’humor i contra la llibertat d’expressió en el món 

de les arts, potser això és el que els molesta.  

En tot cas, hi votarà en contra, tot i que està molt disposada a parlar de quins són els criteris que 

es fan servir per acceptar noves propostes dins de la Ponència del Nomenclàtor. 

 

La Sra. Pin expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Ciurana expressa el vot contrari del 

Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa l’abstenció de Cs, la Sra. Capdevila 

expressa el vot contrari d’ERC, la Sra. Andrés expressa l’abstenció del PSC, la Sra. Esteller 

expressa el vot favorable del PP, i la Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP. NO 

S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

13.-  (M1519/8572) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Que l’Ajuntament de Barcelona presenti en el termini de dos mesos, en 

aquesta comissió una anàlisi de tots els treballadors i treballadores de serveis municipals al 

públic o tasques internes, treballadores municipals o externalitzades, on hi consti, desagregat 

per sexe: a) contractes laborals (tipus i durada) b) Salaris c) Serveis pels que treballen. 2. 

Modificar el Decret de l’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació pública 

sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, per tal que s’estableixin de manera clara indicadors 

per evitar la contractació d’empreses on es detecti l’escletxa salarial en la fase d’adjudicació i 

també en la fase d’execució del contracte per detectar les empreses amb aquesta escletxa 

salarial en qualsevol dels seus estaments. 

 

La Sra. ROVIRA explica que la proposta està relacionada amb el que s’ha parlat abans respecte 

a les clàusules socials de l’Ajuntament. Per fer una mica de contextualització i de recordatori, 

comenta que en el marc del suport a la vaga feminista del 8 de març en el Ple de l’Ajuntament 

es va aprovar una proposta on, entre d’altres, es plantejava establir clàusules per evitar 

l’escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que efectués l’Ajuntament, a fi 

d’evitar la contractació amb les empreses en què es detecta aquesta escletxa salarial. 

Apunta que l’Ajuntament té molts dels seus serveis externalitzats a empreses privades, fruit de 

processos de licitació, molts d’ells iniciats abans de l’aprovació del Decret d’alcaldia, del 24 

d’abril, de contractació pública i social, on s’integren mesures socials, ambientals, ètiques i 

d’innovació per garantir els drets laborals socials i ciutadans a les persones que executin el 

contracte públic. 

Per tot això, exposa que la CUP proposa que l’Ajuntament presenti en el termini de 2 mesos en 

aquesta Comissió una anàlisi dels treballadors i treballadores de serveis municipals al públic o 

també a tasques internes, i a mesura que es pugui disposar de les dades de les treballadores 

externalitzades. Entén que això últim entraria en un termini més enllà d’aquests 2 mesos, 

perquè la feina és més complexa. Demana que hi consti desagregat per sexe el tipus i la durada 

dels contractes laborals d’aquestes treballadores, els salaris que perceben aquestes treballadores, 

els serveis pels quals treballen i, en un segon terme, a través de generar diferents indicadors per 

controlar l’escletxa salarial de les empreses que contracta l’Ajuntament també poder detectar 

les empreses amb aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments. Pensa que això 
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seria a llarg termini perquè és conscient de la dificultat de les empreses que encara no havien 

entrat mitjançant el decret de clàusules socials que es va aprovar, ja que és molt més difícil 

saber quina és la situació. Per tant, està oberta a treballar amb uns terminis que s’adaptin més a 

les necessitats tant de la Regidoria de Feminismes com de Recursos Humans. 

 

La Sra. VILA votarà favorablement aquesta iniciativa. Entén que és important que tots els grups 

tinguin coneixement de quina és la situació a l’Ajuntament de Barcelona en aquesta qüestió. 

Veu que hi ha un govern que es diu que és feminista, que agafa la bandera d’aquest moviment i 

va darrere la pancarta, que fa moltes campanyes de comunicació respecte a aquest tema, però 

veu que a vegades la realitat es matisa i no és tant com sembla, com explica el govern.  

Planteja que la realitat és que el CIRD ha desaparegut. Explica que era un servei de referència 

per a l’Ajuntament per assessorar els mateixos serveis de l’Ajuntament, també altres 

institucions i la societat civil de Barcelona en general. També veu com alguns serveis adreçats a 

l’atenció de les dones, que vetllaven pels seus drets, i que fins que va entrar aquest govern el 

prestaven entitats de llarga trajectòria feminista a Barcelona, han anat canviant. 

Diu que, si s’analitzen els càrrecs directius que hi ha al consistori o les figures dels 

comissionats, es pot constatar que realment no hi ha paritat i que hi segueix havent més homes 

que no dones. Comenta que tampoc no té notícia del Pla d’igualtat dels treballadors de 

l’Ajuntament, que es va treballar en el mandat anterior amb ampli consens i suport dels 

treballadors i treballadores de l’Ajuntament. 

En tot cas, indica que una de les coses que es va detectar en el seu moment fent aquesta feina 

d’aquest pla és que realment a l’Ajuntament de Barcelona hi ha escletxa salarial. Per tant, 

anuncia que el Grup Municipal Demòcrata votarà a favor de totes les mesures que serveixin per 

posar de manifest aquesta situació i poder-la corregir. 

 

El Sr. ALONSO comenta que la societat ha avançat molt les últimes dècades en relació amb la 

igualtat de drets entre homes i dones, però reconeix que encara queda molt de treball per fer. 

Pensa que cal treballar per reduir l’escletxa salarial, la diferència de sous entre homes i dones, i 

altres qüestions com l’accés de la dona als càrrecs directius de les empreses. Diu que tot això té 

molt a veure amb el fet de trencar estereotips de gènere i fer polítiques de conciliació laboral i 

familiar. 

Per tot això, defensa la necessitat de fer polítiques públiques decidides per assolir una igualtat 

real de drets entre l’home i la dona. Pensa que en aquestes polítiques públiques l’Ajuntament de 

Barcelona pot fer moltes coses en diferents àmbits. Indica que l’Ajuntament ha de fer coses en 

relació amb el seu propi personal, que pot fer polítiques de divulgació general a tots els 

barcelonins per fomentar canvis culturals, que pot fer accions des de polítiques socials de suport 

a les dones, i també que pot fer coses en relació amb les empreses que contracta en la seva 

posició d’administració que contracta altres empreses. 

Veu positivament que l’Ajuntament faci un seguiment de totes les empreses que contracta, en la 

línia de treballar per reduir l’escletxa salarial. Pensa que és positiu que almenys hi hagi les 

dades, que es pregunti a les empreses, cosa que com a mínim obliga a tothom a qüestionar-se 

què està fent per reduir aquesta escletxa salarial. 

Manifesta que òbviament tot això s’ha de fer d’acord amb les lleis, amb la protecció de dades 

personals, amb els drets de les empreses, i entén que el govern vetllarà perquè tot això es faci de 

manera legal. Però veu positiu que es prenguin aquest tipus de mesures. 

Per tot això el vot del seu Grup és favorable. 

 

La Sra. BENEDÍ comenta que en el Pla de justícia de gènere el Departament de Transversalitat 

de Gènere té previst per al 2018 un disseny de criteris de gènere en els plecs tècnics. Recorda 
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que el dia anterior ho preguntava a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, i diu que en 

aquesta sessió ho torna a fer perquè segurament es va acabar el temps i no ho van poder 

respondre. Demana, doncs, si aquesta incorporació en les clàusules de contractació externa serà 

dràstica. 

Indica que el govern ha reconegut més d’una vegada que la majoria de les treballadores en 

l’àmbit social tenen unes condicions de treball molt precàries i un sou de misèria. Tanmateix, 

pensa que tampoc no cal anar a l’àmbit social, perquè en qualsevol àmbit les estadístiques no 

enganyen, és a dir, que les dones, per molt que treballin, sigui al rengle d’una fàbrica o als 

despatxos d’una multinacional i també d’aquest Ajuntament, sempre han estat i estan pitjor 

pagades que els seus companys homes. Afegeix que les dones tenen menys llocs de 

responsabilitat en empreses i administracions públiques, que treballen a temps parcial en sectors 

tradicionalment més mal remunerats i que tenen més dificultats per conciliar la vida familiar i 

professional. Exposa que una dona cobra 7.000 euros menys que un home a Barcelona. 

Comenta que el sou mitjà dels barcelonins és de 32.800 euros, mentre que el de les barcelonines 

és de 25.600 euros. Indica que la diferència salarial ve marcada perquè un percentatge més alt 

de dones té contractes a temps parcial, tal com ho indica un estudi del gabinet tècnic de 

programació de l’Ajuntament. Recorda que el mateix Sr. Pisarello va aprofitar la publicació 

d’aquest informe per ratificar el compromís de l’Ajuntament amb un objectiu fonamental del 

salari mínim de 1.000 euros per a la ciutat i per a l’àrea metropolitana, reconeixent que la 

realitat és preocupant perquè el tipus de feina que es continua generant és feina precària i 

temporal. 

Anuncia que ERC votarà a favor d’aquesta proposició perquè encara hi ha, malauradament, 

molt de camí per recórrer, perquè el seu Grup sempre estarà al costat de les que lluiten contra 

les desigualtats, perquè s’implica i s’implicarà per acabar amb les desigualtats que pateixen les 

dones i perquè l’escletxa salarial no només incideix en el dia a dia condemnant les dones a 

cobrar un salari injust i insuficient, sinó que té un efecte directe en les prestacions i també en les 

pensions de jubilació. 

 

La Sra. ANDRÉS indica que, segons dades de l’Ajuntament, a l’informe de pressupostos de 

2018, la bretxa salarial global de l’Ajuntament sobre el salari total és del 15,72%. Explica que 

són dades que abans estaven calculades d’una manera diferent i que per això és molt difícil 

poder contrastar-les. 

Comenta que un primer examen fet des del Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones 

2015-2016 deia que en aquesta bretxa contribueixen l’impacte diferenciat per raons de gènere 

d’alguns conceptes retributius, complements. Afegeix que també hi ha una segregació 

horitzontal i vertical per raó de gènere amb impacte a favor dels homes. Assenyala que en la 

plantilla no uniformada també s’observa una diferència salarial entre homes i dones entre els 

nivells més alts, que són el 28 i el 30, a favor dels homes. 

Comenta que el Pla ja establia alguns objectius, com ara augmentar la presència equilibrada 

entre homes i dones, augmentar la presència de dones en llocs de direcció, millorar l’equilibri 

entre dones i homes a les plantilles en segregació horitzontal i garantir i potenciar la 

representativitat de les dones en tots els nivells de treball i especialment en els més alts. Pensa 

que caldrà veure en algun moment un seguiment d’aquestes mesures, com s’estan aplicant i 

com s’estan complint. 

Manifesta que en el mateix informe de pressupostos 2018 s’incloïen algunes fitxes de gènere 

d’empreses i alguns serveis, però diu que l’única referència amb la bretxa salarial era la de la 

contracta de neteja, on es deia senzillament que no hi havia dades. Per tant, recorda que totes 

van signar una declaració institucional, que va ser aprovada a la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports, en què es deia que el govern municipal hauria d’impulsar un projecte perquè 
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les empreses contractades per l’Ajuntament publiquin les seves dades salarials, amb una anàlisi 

de la bretxa salarial i que això consti al web municipal. 

Sap que no hi ha obligació legal i que, per tant, no es pot obligar les empreses, però pensa que sí 

que es pot actuar fent aquesta demanda. 

Per tant, donarà suport a la proposició. 

 

La Sra. ESTELLER indica que pel Partit Popular acabar amb la bretxa salarial és un objectiu. 

Comenta que els darrers anys s’ha reduït, del 2011 fins a avui dia, del 18,5% al 14,5%, segons 

Eurostat, per tant, 4 punts. Diu que no es conforma amb això i que cal continuar treballant, tot i 

que el país està mig punt per sota de la mitjana europea, 7 punts per sota d’Alemanya, 6 punts 

per sota del Regne Unit i 1 punt per sota de França. Constata que la bretxa salarial del país en 

aquest cas ha millorat, però insisteix que no es poden conformar i que cal treballar en aquesta 

direcció per evitar els obstacles que impedeixen que les dones continuïn amb la seva carrera 

professional. 

Indica que un hàndicap important i un dels obstacles principals és la maternitat. Pensa que cal 

arribar al fet que no sigui un cost per a les empreses i que no freni la carrera professional de 

ningú ni la incorporació al món laboral. Opina que, a més, cal millorar la formació per accedir a 

llocs de treball qualificats. Apunta que hi ha causes molt diverses a tot això.  

Destaca que un dels principals obstacles és la informació. Constata que no hi ha prou 

informació per valorar a les empreses quin és el salari que es paga a un home o una dona i si 

veritablement pel mateix lloc hi ha diferents retribucions. Indica que aquesta és una 

preocupació del Govern espanyol. Recorda que la ministra de Treball el mes de novembre va 

donar als sindicats i a les patronals un mandat per tal que s’arribés a un acord, en el qual s’està 

treballant per poder tenir aquesta informació. Considera que a l’acord s’hi ha d’arribar amb una 

negociació amb tots els agents laborals. Pensa que cal modificar l’article 4 de l’Estatut dels 

treballadors, que impedeix tenir aquesta informació perquè les empreses tinguin l’obligació de 

tenir o donar la informació segregada per sexes i que sigui transparent. Demana que a les 

empreses de més de 250 treballadors hi hagi auditories que veritablement puguin comprovar els 

salaris que es cobren per sexe. 

Per tant, des d’aquesta visió, pensa que serà més fàcil adquirir aquesta informació de les 

empreses amb les quals contracti l’Ajuntament. Assenyala que és una negociació que s’està 

treballant, però que encara està dins dels àmbits de la negociació col·lectiva. Per tant, troba 

positiu que l’Ajuntament ja ho faci i tingui aquesta informació, perquè al final cal tenir 

informació real no del còmput de com avui dia s’està computant la bretxa salarial, sinó per 

sectors, segmentada, per empreses, ja que així es podrà treballar amb més efectivitat a l’hora de 

poder-la reduir i acabar eliminant-la. 

Per tant, donarà suport a la proposta. 

 

La Sra. PÉREZ diu que, si el Partit Popular es prengués seriosament la bretxa salarial, 

probablement hauria fet coses com ha fet Islàndia de declarar il·legal la diferència salarial entre 

homes i dones o hi hauria unes millors eines i es podria haver acceptat la primera proposició de 

la CUP, perquè hi hauria l’obligació i la capacitat legal com a Ajuntament de donar seguiment a 

l’escletxa salarial a les empreses contractants, o es ratificaria el conveni de l’OIT per a 

l’ampliació de drets de treballadores de la llar, que òbviament és un sector feminitzat i que 

també tenen uns nivells de precarietat molt elevats. 

Anuncia que hi votarà a favor. Comenta que estava en debat amb la CUP sobre el que es podia 

fer i el que no. Diu que el govern té uns objectius molt clars i que està posant les eines i el ferm 

compromís de reduir la bretxa salarial a l’Ajuntament i a les empreses, acompanyant les 

empreses amb què es té un contracte. Tanmateix, constata que no es pot obligar les empreses a 
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donar dades a l’Ajuntament, tot i que se’ls pot demanar a títol informatiu que donin dades dels 

projectes que està contractant l’Ajuntament, però ni tan sols de l’escletxa salarial que tenen a 

tota l’empresa. 

Creu que, si no hi ha la pressió dels 2 mesos, és bo que es mantingui i que la proposta s’aprovi 

per donar un millor seguiment a les eines que es van utilitzant. Comenta que en el termini de 

2 mesos hi haurà l’anàlisi interna de la bretxa existent a l’Ajuntament. Pensa que això és una 

informació de valor i que es podrà veure quines eines hi ha per reduir-la. Tanmateix, insisteix 

que en els serveis externalitzats hi ha aquest problema que comentava. 

Creu que amb el temps es disposarà d’aquesta informació, bàsicament perquè als plecs que ja 

s’estan fent sí que se sol·liciten dades sobre la plantilla que realitza el contracte. Afegeix que 

s’està demanant informació sobre la composició de la plantilla per sexe, la bretxa salarial de 

gènere i qüestions de segregació vertical i horitzontal, igual que ja s’ha inclòs el sistema 

d’indicadors, que també inclou el segon punt de la proposició de la CUP per monitorar la bretxa 

salarial. Insisteix que no es pot obligar les empreses, però diu que hi ha una obligació, en la fase 

prèvia a la finalització del contracte, de dir el nombre d’homes i de dones, i el nombre total de 

persones treballadores i els percentatges de dones i homes. Comenta que l’Ajuntament comença 

a reclamar que les empreses donin de manera voluntària i a títol informatiu, perquè no hi ha el 

marc legal per poder obligar les empreses a fer-ho, el percentatge d’homes; el de dones; el salari 

mitjà i hora dels homes i de les dones en plantilla; l’índex de segregació horitzontal, per tant, el 

percentatge de dones en cada àrea o departament funcional de l’empresa, i l’índex de segregació 

vertical, que és el nombre de dones directives sobre el total de càrrecs directius. 

Comenta que els indicadors estan preparats i que el seguiment suposarà recursos per part de 

l’equip de Recursos Humans, però diu que és la manera d’aprofundir en aquest compromís 

sobre el control de les empreses. 

 

La Sra. ROVIRA agraeix el suport dels diferents grups. Sap de la voluntat de la Regidoria de 

Feminismes per tirar endavant aquestes mesures i acabar amb la bretxa salarial i amb la 

desigualtat de gènere existent en les estructures tant de l’Ajuntament com de fora. Aleshores, 

anima també perquè Recursos Humans es posi les piles en aquest sentit, faci la seva feina i faci 

complir, doncs, el que s’ha aprovat en aquesta sessió. 

Apunta una qüestió més, i és que si és tan difícil fer una anàlisi de la situació de les condicions 

laborals i de les treballadores dels serveis externalitzats, doncs, potser també estaria bé que els 

diferents grups es plantegessin i viressin cap a la municipalització per tenir un control popular 

dels diferents serveis i garantir d’aquesta manera també condicions en les seves treballadores. 

Destaca que, com s’ha vist en la sessió, és molt més fàcil fer-ho així en lloc de fer-ho amb els 

serveis que estan externalitzats. 

Espera que això no faci canviar sentits de vot. 

 

La Sra. BENEDÍ s’afegeix a la demanda de la Sra. Rovira a Recursos Humans per tal que es 

posi les piles pel que fa a la bretxa salarial a l’Ajuntament. També vol preguntar si a aquestes 

empreses se’ls exigeix el Pla d’igualtat perquè no en té coneixement. 

 

La Sra. ESTELLER li diu a la Sra. Pérez que el Govern de l’Estat ha fet molt, però que, en 

canvi, l’Ajuntament encara no sap quina bretxa salarial hi ha al consistori i no sap què s’ha fet 

per eliminar-la. 

 

La Sra. Pérez expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Vila expressa el vot favorable del 

Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Benedí 

expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la Sra. 
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Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. 

S’APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

1. Que l’Ajuntament de Barcelona presenti en el termini de dos mesos, en aquesta comissió una 

anàlisi de tots els treballadors i treballadores de serveis municipals al públic o tasques 

internes, treballadores municipals i a mesura que es puguin disposar de les dades, les 

externalitzades, on hi consti, desagregat per sexe: a) contractes laborals (tipus i durada) b) 

Salaris c) Serveis pels que treballen. 2. A través de generar indicadors clars per controlar 

l’escletxa salarial de les empreses que contracta l’Ajuntament poder detectar les empreses amb 

aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments i alhora presentar un informe sobre 

la situació actual en un període de dos mesos. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

14.-  (M1519/8590) Que l’Ajuntament de Barcelona atorgui, a títol pòstum, la Medalla d’Or de la 

Ciutat al Mèrit Científic al Sr. Jorge Wagensberg per la seva contribució a la divulgació 

científica i cultural a la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. CIURANA vol tenir un record per la figura del Sr. Stephen Hawking, un dels principals 

físics i divulgadors de la teoria de la creació de l’univers. Afegeix que ha estat una persona 

testimoni de com es poden vèncer les dificultats amb determinació i amb voluntat. 

Explica que el prec fa referència al fet que la ciutat honori un dels seus ciutadans exemplars, 

una persona que ha mort recentment, el dia 3 de març, el Sr. Jorge Wagensberg. Comenta que 

era una persona amb múltiples facetes, però de les quals destacava la de científic preocupat 

constantment per la divulgació de la ciència, escriptor, museòleg, etc. 

Entén que això ha de seguir els procediments oportuns, però diu que el prec demana que la 

ciutat de Barcelona atorgui la Medalla al Mèrit Científic a títol pòstum al Sr. Wagensberg per la 

seva constant voluntat de fer arribar una matèria a vegades no àrida, però sí difícil, a 

amplíssimes capes de la població. Comenta que el Sr. Wagensberg, a més, va estudiar a 

Barcelona i va ser premi extraordinari de carrera. Explica que també va ser l’impulsor del 

Museu de la Ciència, amb la qual cosa va revolucionar el que fins aleshores eren uns museus 

més orientats a la conservació d’espècies o d’elements que no pas a la divulgació i a 

l’experimentació. Indica que actualment el Sr. Wagensberg estava portant les regnes del futur 

Museu de l’Hermitage a Barcelona. 

Per tot això, indica que el seu Grup presenta aquest prec per tal que sigui atès per part del 

govern. Afegeix que, lògicament, tot i que avui no ho podran expressar perquè és un prec, li 

agradaria que fos compartit per tots els altres grups. 
 

El Sr. PISARELLO pensa que el prec no podia ser més oportú i més compartit, ja que figures 

com la de Jorge Wagensberg honoren la ciutat, la Barcelona que el govern vol construir com 

una ciutat amiga de la ciència. Reconeix que és un molt bon dia per acomiadar el mestre 

Stephen Hawking, que no tan sols era un grandíssim astrofísic, sinó un lliurepensador, un 

activista convençut contra el militarisme. Afegeix que, igual que Wagensberg, Hawking era 

defensor de la raó crítica, que en temps de postveritat és més necessària que mai.  
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Pensa que una ciutat que honori els seus científics i científiques és una ciutat que honora el 

pensament racional, la tolerància i la llibertat de crítica. 

Conclou, doncs, que no pot més que estar d’acord amb aquesta iniciativa. Diu que cal trobar la 

millor fórmula per concretar-la. 

 

El Sr. CIURANA agraeix la voluntat del govern de l’atorgament d’aquest reconeixement, que li 

agradaria que fos compartit també pels grups. Espera que se segueixin els tràmits i que sigui en 

el Plenari del mes d’abril o de maig quan es pugui formalitzar aquest atorgament de la medalla. 

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/8569) Que el Govern municipal actualitzi i resolgui els problemes informàtics que 

pateixen alguns dels aparells, plataformes i sistemes per les unitats mòbils emprades pel cos de 

la Guàrdia Urbana de Barcelona, i que són necessaris per al desenvolupament de la seva tasca 

diària. 

 

El Sr. CORONAS comenta que ha pogut saber que a la Guàrdia Urbana no tan sols falta 

personal, formació o material, sinó que també falta actualització de sistemes informàtics, que 

són els que fan servir els agents en les seves unitats mòbils. 

Diu que el problema és que hi ha una gran llista de greuges, com ara problemes amb el material, 

entre altres coses perquè se’ls dona material superflu quan els falta el més bàsic; problemes de 

falta de personal per a atestats; problemes de disminució de les patrulles nocturnes, i problemes 

de falta de formació adequada a les noves funcions dels agents, entre moltes altres queixes que 

li han fet arribar des del mateix cos. 

Explica que la voluntat del prec és l’evidència que no només hi ha falta de personal, sinó que hi 

ha manca de cura pel que fa a les reivindicacions policials. 

Presenta algunes dades, com ara que els PC que hi ha embarcats als vehicles fa 6 mesos que no 

funcionen correctament, i que el sistema Mycelium no està actualitzat ni funciona bé des de fa 

5 mesos. 

Comenta que el NIP-SIP, que és el sistema compartit entre la Guàrdia Urbana i els Mossos 

d’Esquadra, ha deixat de funcionar des de fa 6 mesos, tot i que el país està en alerta 4. Apunta 

que des de l’octubre als PC embarcats no funciona l’IRIS ni res. Diu que, de fet, van amb els 

ordinadors apagats, quan aquests són una extensió de l’oficina del carrer per millorar 

l’eficiència. Afegeix que les PDA funcionen d’aquella manera per a determinades funcions, 

però no al nivell de detall del NIP-SIP. 

Per tant, demana que el govern municipal actualitzi i resolgui els problemes informàtics que 

pateixen alguns dels aparells, plataformes i sistemes per a les unitats mòbils emprades pel Cos 

de la Guàrdia Urbana i que són necessaris per al desenvolupament de la seva tasca diària. 

 

El Sr. RECASENS reconeix que es parteix de moltes carències, moltes de les quals són 

estructurals i de llarga data. Indica que el govern està justament intentant resoldre aquestes 

carències. 

Comenta que la Guàrdia Urbana és un cos de policia amb un ús molt extensiu i intensiu de 

tecnologia. Diu que, amb l’escenari tan catastròfic de blackout policial que pinta el Sr. Coronas, 

potser no té tota la informació, perquè si fos així el cos estaria amb llapis i paper. Reconeix que 

hi ha moments, però, en què hi ha problemes amb la tecnologia.  
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Explica que l’any anterior es va dur a terme la renovació de tota la plataforma del sistema 

Mycelium, que és el sistema d’emergències, i que s’ha substituït el maquinari i actualitzat el 

programari. Indica que és una eina clau per a la gestió, que va costar més de 350.000 euros 

l’any anterior. Diu que aquesta migració ha suposat una inversió entre 2016 i 2017 d’1,4 

milions d’euros. 

Comenta que és probable que aquesta tecnologia requereixi un aprenentatge i en alguns casos es 

produeixin situacions en què no s’ha fet un ús prou acurat, de manera que s’hi està treballant. 

D’altra banda, explica que s’està renovant tota la flota de turismes de patrulla de la Guàrdia 

Urbana i que s’incorporarà un nou PC embarcat que substituirà l’actual, que és de 2011, de 

manera que millorarà la capacitat i les prestacions. Informa que el cost final d’això són 12 

milions d’euros. Pel que fa a la necessitat d’aprenentatge, reconeix que probablement hi haurà 

alguns moments en què algú no sabrà utilitzar l’eina, tot i la formació que es dona, però diu que 

ja es corregirà. 

Afegeix que també s’estan migrant les actuals PDA que utilitzen els agents per realitzar 

consultes i efectuar denúncies, alhora que es treballa per desplegar un nou dispositiu en format 

telèfon intel·ligent o tauleta al llarg dels propers mesos. Diu que el 2018-2019 seran 810.000 

euros. 

Finalment, informa que entre 2017 i 2018 s’està executant la renovació dels PC més obsolets. 

Apunta que durant aquests 2 anys se substituiran 625 terminals, amb un cost de mig milió 

d’euros. 

Per tant, manifesta que s’està treballant, igual que en recursos humans, també en recursos 

materials per modernitzar i professionalitzar la policia. Troba comprensible que pugui haver-hi 

hagut alguna disfunció puntual, que és el que li deu haver arribat al Sr. Coronas, però insisteix 

que s’està treballant per minimitzar-ne l’impacte. 

En tot cas, manifesta que l’aposta per millorar els sistemes tecnològics de la Guàrdia Urbana és 

clara i es compromet a seguir treballant per desplegar-ho en els propers mesos. Explica que tot 

això es fa en estreta col·laboració amb l’Institut Municipal d’Informàtica, que està fent també 

un gran esforç. Comenta que això forma part del Pla director i del projecte de màxima 

professionalitat de la Guàrdia Urbana. 

 

El Sr. CORONAS entén que el prec està acceptat i agraeix, doncs, l’acceptació. Matisa que no 

sap si parlaria d’un blackout generalitzat, però pensa que està clar que hi ha molts moments de 

blackout amb el sistema informàtic. Diu que quan això passa potser sí que acabaran amb llibreta 

i llapis o amb una PDA que no pot assumir totes les funcions que podrien fer amb els seus PC 

embarcats. 

En tot cas, agraeix l’acceptació del prec, però vol fer una reflexió, i pregunta que, si tot això ha 

costat tants diners, com és que ni tan sols hi ha garantit el manteniment, tenint en compte que 

s’han fet aquestes instal·lacions de programari però això no funciona. Diu que el que li arriba 

no és que això sigui puntual, sinó que passa sovint. En aquest cas, pensa que el govern hauria de 

fer una reflexió d’urgència d’aquesta situació i, ja que s’ha acceptat el prec, solucionar-ho al 

més aviat possible. 
 

Es dona per tractat. 
 

Del Grup Municipal PSC: 
 

16.-  (M1519/8584) Que el Govern informi sobre les baixes d’alguns membres del Consell Assessor 

per a la Transparència a les que fa referència la darrera acta publicada d’aquest Consell, de data 

24 de maig de 2017, i sobre les gestions fetes, si és el cas, per la renovació i continuïtat de la 

tasca de l’esmentat Consell. 
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La Sra. ANDRÉS explica que el prec demana que el govern informi sobre les baixes d’alguns 

membres del Consell Assessor per a la Transparència a què fa referència la darrera acta 

publicada d’aquest Consell, del 24 de maig de 2017, i sobre les gestions fetes, si és el cas, per a 

la renovació i continuïtat de la tasca d’aquest Consell. 

 

El Sr. ASENS agraeix el prec i l’accepta. Reconeix que a l’acta consta aquesta baixa. Precisa, 

però, que la darrera trobada del Consell Assessor no és la data que diu la Sra. Andrés, sinó que 

és el 6 de març i que, per tant, és molt recent i encara no s’ha pogut publicar al web, tot i que 

tots els grups van poder rebre l’acta adjunta. 

En relació amb els candidats, reconeix que, com consta a l’acta, han estat baixa tres persones: la 

Simona Levi, perquè el seu compromís estava circumscrit a la creació de la Bústia Ètica; la 

Sra. Itziar González, perquè es va entendre que hi havia una incompatibilitat pel concurs de la 

Rambla que va guanyar, i el Sr. Josep Ramoneda, per una qüestió d’agenda. 

En tot cas, anuncia que el govern està obert a rebre suggeriments per cobrir aquestes 3 baixes. 

Recorda que l’últim cop que el govern va demanar que els grups municipals l’ajudessin només 

va rebre una proposta del PDeCAT en la persona del Sr. Francesc Torralba, que és un excel·lent 

membre d’aquest Consell Assessor, que podria haver estat perfectament membre del Comitè 

d’Ètica perquè té una sobrada solvència.  

Aprofita l’avinentesa del prec perquè els grups li facin arribar també possibles noms per cobrir 

aquestes 3 baixes. Indica que el govern té alguna proposta, que està disposat a contrastar-ho 

amb els grups per veure si hi ha un consens sobre aquests noms. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix la resposta del Sr. Asens. Manifesta que sí que pot contribuir a la 

renovació dels membres. Ara que ja està constituït el Comitè d’Ètica, pensa que aquest Consell 

Assessor de la Transparència pugui agafar més cos, trobar-se més vegades, debatre i que tots els 

grups puguin estar al cas dels temes que s’hi tracten. 

En el cas d’aquestes baixes, diu que si se’n produeixen més vol saber-ho i poder-ho resoldre 

ràpidament per tal que aquests òrgans puguin funcionar amb normalitat. Considera que són una 

novetat de l’Ajuntament, i els valora positivament. Per tant, diu que entre tots hi ha la voluntat 

que funcionin tal com estava previst i que puguin fer les aportacions pertinents a l’Ajuntament 

de Barcelona. 

 

El Sr. ASENS afegeix que, a part de les actes, hi haurà una memòria que es presentarà 

properament de l’Oficina de Transparència on es veurà també l’activitat del Consell. Comenta 

que una de les idees d’ampliació de les possibles funcions del Consell té a veure amb el que van 

fer uns dies abans del hearing.  

Manifesta que el govern valora positivament aquesta prova pilot, i li agradaria que es pogués 

estendre a altres situacions. Creu que en aquest cas el Consell pot jugar un paper clau. 

 

Es dona per tractat. 

 

17.-  (M1519/8585) Que el Govern informi sobre les actuacions, organització i recursos de la Unitat 

de Tràfic d’Éssers Humans (TEH) de l’Ajuntament de Barcelona des de la seva creació, i en 

especial sobre les actuacions en referència al tràfic de dones objecte d’explotació sexual per 

l’exercici de la prostitució, i sobre el valor afegit que per aquesta tasca ha suposat la creació 

d’aquesta Unitat. 
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La Sra. ANDRÉS comenta que al setembre de 2016 es va anunciar la creació de la Unitat de 

Tràfic d’Éssers Humans i es va dir que era la primera unitat d’aquest tipus. Indica que aquesta 

unitat tenia com a objectiu, entre d’altres, garantir l’accés de les víctimes del tràfic d’éssers 

humans als seus drets fonamentals, assessorar-los amb professionals i coordinar-se amb la resta 

d’actors especialitzats en la lluita contra el tràfic, així com actuar com a observatori del tràfic a 

la ciutat. 

Per això demana al govern que informi sobre les actuacions, organització i recursos de la Unitat 

de Tràfic d’Éssers Humans des de la seva creació i sobre les actuacions de referència, per tal de 

posar en valor aquesta tasca, que pensa que és important i interessant. 

 

La Sra. PÉREZ agraeix el prec i també el treball conjunt que es va fer quan el PSC era al 

govern. Creu que era una política que calia reorientar i posar-hi més esforços perquè és una 

problemàtica global i perquè afecta ciutadanes de Barcelona, cosa que al govern li preocupava 

moltíssim. 

Comenta que la implementació de la unitat comença poc més d’un any enrere i que, per tant, en 

aquest temps s’han pogut desenvolupar recursos i establir un circuit de coordinació amb 

diferents entitats de la societat civil, però també amb la Fiscalia i amb la judicatura, amb 

Immigració, amb els cossos de seguretat. Explica que és un circuit que ja està tancat i signat per 

tots els actors.  

Diu que, per la importància del tema, perquè realment hi ha dades, vol poder presentar en 

aquesta Comissió o a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports un informe molt més 

exhaustiu per poder explicar les dades concretes de quina atenció s’està fent en aquesta unitat, 

que creu que van arribar a l’acord que era una bona solució per poder abordar amb profunditat 

el tema. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix que es presenti l’informe, ja que és un assumpte important i 

transcendental, sobretot per a les persones que hi estan implicades. Pensa que d’aquesta manera 

es podran veure dades i establir estratègies, que creu que tots podran compartir, per combatre 

aquesta xacra que no vol a la ciutat ni a la vida de ningú. 

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1519/8575) Que el Govern municipal presenti, per a la seva aprovació, un nou Reglament de 

Segona activitat de la Guàrdia Urbana, que inclogui la reincorporació d’agents de la Guardia 

Urbana per qualsevol tipus d’invalidesa, d’acord amb la legislació vigent, les diverses 

sentències que així ho estimin, i adaptat a la Convenció de Nacions Unides, en un termini no 

superior a dos mesos. 

 

(Tractat conjuntament amb el punt 10) 

 

Es dona per tractat. 

 

19.-  (M1519/8576) Que el Govern municipal incorpori en la pàgina web de transparència el 

contingut de tots els informes, estudis i treballs tècnics de l’Ajuntament de Barcelona, i 

cadascun dels seus organismes autònoms, les seves entitats empresarials, empreses municipals i 

consorcis realitzats en el 2015, 2016 i 2017. 
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La Sra. ESTELLER vol que tothom pugui accedir a través de la pàgina web al contingut dels 

informes, estudis i treballs tècnics de l’Ajuntament, dels organismes autònoms, les entitats 

empresarials, les empreses municipals i els consorcis des del 2015, 2016 i 2017. 

Recorda que es va crear el registre d’informes, però es queixa que no es pot accedir al contingut 

dels informes. Diu que el Grup Popular ho ha reclamat reiteradament, com ara l’11 de gener de 

2016, el 10 de gener de 2017, el 6 de setembre de 2017, perquè ara hi ha una gran demora a 

l’hora de poder-hi accedir. Indica que l’Ajuntament el 8 de febrer de 2015 va dir que s’estava 

estudiant tècnicament la via per la qual el contingut dels informes podria ser accessible des del 

web municipal, però constata que després l’Ajuntament va dir que s’estava desenvolupant una 

aplicació per a aquests estudis i que s’estima que estaria operativa al març o a l’abril de 2017. 

Indica que a hores d’ara encara no hi ha aquesta possibilitat. Per això presenta aquest prec, 

perquè, en ares de la transparència i l’agilitat a l’hora d’accedir a la informació, vol que a través 

de la pàgina web es pugui accedir als informes i als estudis que fa l’Ajuntament per poder tenir-

hi un accés directe. 

 

El Sr. ASENS accepta el prec, però amb el benentès que això ja s’està produint, perquè 

actualment hi ha publicat l’informe del registre d’estudis i informes de l’exercici de 2012-2016 

en la seva totalitat. Comenta que, pel que fa als tres primers trimestres de l’exercici de 2017, 

actualment s’estan tancant les dades del quart trimestre de 2017, amb la previsió que estiguin 

disponibles durant la tercera setmana del mes de març. 

Constata que de tot el que demana el prec del PP només faltaria acabar de publicar el quart 

trimestre del 2017. Diu que no ha pogut corroborar que efectivament és així, però manifesta que 

aquesta és la informació que li facilita l’Oficina de Transparència.  

Insisteix, doncs, que l’informe del registre d’estudis i informes es publica de manera trimestral 

per exercici pressupostari en curs i de forma anual per als exercicis tancats en el web municipal 

de Transparència i que és consultable a l’enllaç que es pot veure en el mateix Portal de 

Transparència. 

 

La Sra. ESTELLER diu que ha accedit a aquest enllaç: Transparència > Open Data > 

Ajuntament de Barcelona > Registre estudis i informes, però constata que, tot i que hi ha la 

relació, no pot accedir al contingut. Indica que per això, després de presentar-ho per escrit, ara 

ho demana en aquesta Comissió. 

Agraeix l’acceptació del prec i ha entès que en el temps més breu possible es podrà accedir a 

tots els informes de l’Ajuntament. 

 

Es dona per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

20.-  (M1519/8591) Quins són els criteris que segueix el Govern municipal per a personar-se o no 

com acusació particular en els casos on membres de la Guàrdia Urbana són agredits? 

 

(Tractat conjuntament amb el punt 22) 

 

El Sr. MARTÍ diu que fa una pregunta per conèixer els criteris polítics que segueix el govern 

per personar-se o no com a acusació particular en casos on algun membre o membres de la 

Guàrdia Urbana són agredits. 
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Parteix de la base que sempre i en tot moment l’Ajuntament, més enllà de les defenses 

particulars o col·lectives que puguin tenir en aquests casos els agents, en el cas d’una agressió a 

un guàrdia urbà o a un funcionari públic, especialment els que vetllen per la seguretat, s’ha de 

personar com a acusació particular. 

Indica que hi ha altres casos recents, que estan en la memòria de tots, en què l’Ajuntament s’ha 

posicionat favorablement i ha instat a presentar-se com a acusació particular. Vol recordar el 

cas d’un ciutadà que va perdre un ull el dia 1 d’octubre, quan la policia espanyola i la Guàrdia 

Civil van actuar violentament. Apunta que en aquest cas l’Ajuntament s’hi ha personat. Afegeix 

que hi ha altres casos en què també ho ha fet. Per tant, entén que això hauria de ser així sempre i 

que no s’hauria de tenir un criteri en funció de qui és l’agressor o qui és l’agredit, sempre en 

aquests casos defensant l’interès general i fent costat als agents de la Guàrdia Urbana agredits 

en l’exercici de les seves competències. 

Especifica que vol saber el criteri que fa servir el govern municipal. 

 

El Sr. SIERRA, en la mateixa línia de la pregunta que formula el Grup Municipal Demòcrata, i 

com tantes vegades han fet, ja que aquesta és la tercera vegada que es pregunta al govern sobre 

la personació com a acusació particular, diu que en aquest cas ja pregunta directament quins són 

els criteris no per personar-se, sinó per discriminar els companys de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona. 

Comenta que és la Sra. Colau qui en la primera de les agressions que pateix un dels seus 

companys diu que l’Ajuntament s’hi personarà com a acusació particular. Recorda que el Sr. 

Asens va dir la barbaritat jurídica que quan ja se li atribueix una defensa a aquest company de la 

Guàrdia Urbana s’entén que s’hi està personant l’Ajuntament. 

Pregunta, doncs, quins són els criteris perquè es faci aquest menyspreu als companys de la 

Guàrdia Urbana. 

 

El Sr. RECASENS creu que el que és procedent és condemnar les dues agressions i reiterar que 

el govern rebutja tota mena de violència als carrers de Barcelona. Afegeix que l’Ajuntament 

treballa per detectar-la i procurar que sigui sancionada. 

Dit això, indica que tocarà els dos temes per separat, perquè les característiques són molt 

diferents. 

Pel que fa a l’agressió als agents de la Guàrdia Urbana al Port Olímpic, vol fer diverses 

consideracions. En primer lloc, comenta que l’agressió es va produir quan aquests agents 

estaven fora de servei en una coneguda zona d’oci nocturn. En segon lloc, manifesta que el cas 

està sent investigat per part dels Mossos d’Esquadra per esbrinar els fets i identificar els autors i 

posar-los a disposició judicial. En tercer lloc, apunta que en aquest cas concret els agents no han 

sol·licitat per ara assistència jurídica a l’Ajuntament. Diu que si ho fessin s’estudiarien les 

circumstàncies en què es va produir i es valorarien adequadament les accions jurídiques que 

s’han d’emprendre. 

Pensa que és diferent el cas de l’agressió a un caporal de la Guàrdia Urbana en una intervenció 

amb venedors ambulants. En aquest cas reitera el que va dir en la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció del darrer mes de gener, és a dir, que 

condemna de manera inequívoca i enèrgica qualsevol agressió contra agents de la Guàrdia 

Urbana i que sempre ha dit que la violència és inadmissible i constitueix una clara línia 

vermella. 

Recorda que en el transcurs de la intervenció del passat 16 de desembre van resultar lesionats 

6 funcionaris. Afegeix que, en el cas del caporal, amb una lesió a la zona ocular d’importància i 

amb possibles seqüeles. Comenta que immediatament es va obrir una investigació per 

identificar les persones que havien participat en els fets i que es va detenir el presumpte autor, 
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que es va posar a disposició judicial. Informa que l’autor en aquests moments està en situació 

de llibertat, però amb l’obligació de personar-se cada 15 dies i amb retenció de passaport. 

Pel que fa a l’assistència jurídica, assenyala que els agents de la Guàrdia Urbana que pateixen 

una agressió en l’exercici de les seves funcions o en ocasió d’aquesta condició compten amb un 

servei d’assessorament jurídic pagat per l’Ajuntament, però amb total llibertat processal en la 

relació advocat-client per tal de poder defensar els seus interessos de la manera més convenient. 

Manifesta, per tant, que existeix la personació en nom de l’agent des del primer moment dels 

fets. 

Indica que, des d’aquesta perspectiva, aquesta assistència jurídica, que és específica per a la 

Guàrdia Urbana ateses les seves característiques professionals, assumeix els interessos directes 

del membre de la Guàrdia Urbana que està en aquestes circumstàncies. 

Explica que en el seu moment el govern ja va presentar a l’inici del mandat uns criteris generals 

d’exercici d’accions judicials, que estableixen que amb caire general l’acusació l’exercirà la 

Fiscalia, amb què s’obriran mecanismes de col·laboració a aquest efecte. Diu que aquí no 

sembla clar ni eficient ni eficaç processalment tenir diverses personacions: una municipal i una 

altra proporcionada per l’Ajuntament, exercint una acusació idèntica en un procediment penal. 

Aclareix que no es tracta de situacions de persones de fora de l’Ajuntament que en casos 

excepcionals l’Ajuntament s’hi pugui personar, sinó que es tracta d’un criteri general per a 

funcionaris que ja treballen a l’Ajuntament i als quals se’ls proporciona automàticament una 

protecció i una defensa jurídica en funció de les seves característiques professionals. 

Pensa que en aquest cas el que és veritablement determinant és que cap agressió a cap agent de 

la Guàrdia Urbana en l’exercici de les seves funcions quedi impune. En aquest sentit, anuncia 

que el primer que s’ha de fer és investigar per trobar l’autor dels fets i posar-lo a disposició 

judicial. Diu que en segon lloc s’ha de garantir que tingui una assistència legal pagada per 

l’Ajuntament, però lliure en la seva estratègia jurídica, cosa que se seguirà fent en el futur. 

 

El Sr. MARTÍ agraeix la informació, però no està d’acord amb aquest plantejament. Pensa que 

no n’hi ha prou de garantir amb el finançament públic la defensa d’un agent de la Guàrdia 

Urbana agredit en l’exercici de les seves funcions. Troba que òbviament ha de tenir aquesta 

defensa per part de l’Ajuntament. Especifica que el seu Grup es refereix a l’opció política de fer 

el pas i personar-se com a Ajuntament en l’exercici de la defensa política dels drets d’aquests 

guàrdies urbans agredits. Opina que no pot ser que un ciutadà perdi l’ull per una agressió de la 

policia espanyola i l’Ajuntament es personi com a acusació particular, amb la qual cosa està 

d’acord, però que, en canvi, l’Ajuntament no ho faci quan un agent de la Guàrdia Urbana també 

pot perdre l’ull en una situació semblant, encara que sigui amb una pedra en lloc d’una pilota de 

goma. 

Per tant, no comparteix aquest criteri polític i l’ha de denunciar. 

 

El Sr. SIERRA constata que el Sr. Recasens ha fet un «no sap, no contesta», perquè no ha dit 

els criteris per a aquesta discriminació, tot i que és una discriminació real.  

Pel que fa al que diu el govern que condemna la violència exercida sobre aquests companys de 

la Guàrdia Urbana o que els donen suport, considera que són paraules buides. Indica que el que 

necessiten aquests agents és suport i reconeixement amb fets. Recorda que això és una demanda 

que no tan sols ha fet Ciutadans, sinó que l’han feta tots els agents socials. Comenta que ara 

mateix els estan veient SAPOL, l’SPPM, UGT, Comissions Obreres, CSIF i ASI. Sol·licita que 

el govern els digui per què l’Ajuntament no es persona com a acusació particular. Demana que 

el Sr. Recasens no digui un argument jurídic tan peregrí com el que esgrimia el Sr. Asens, 

perquè en molts casos també hi ha danys, a part dels que pateixen els agents, en què l’acusació 

particular podria defensar aquests danys a vehicles, per exemple. Insisteix que la mateixa 
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alcaldessa va dir que es personaria en una roda de premsa en què també hi havia el Sr. Recasens 

i el Sr. Evelio Vázquez, cap de la Guàrdia Urbana. Reitera que l’Ajuntament no s’ha personat ni 

en aquell cas ni en altres múltiples casos.  

Destaca que no és només defensar un mateix dret, sinó que també és defensar els interessos de 

l’Ajuntament quan es produeixen danys com a conseqüència de determinades agressions que 

pateixen els companys de la Guàrdia Urbana. Pensa que per donar suport a la Guàrdia Urbana 

no es pot fer amb paraules buides, sinó que s’ha de fer amb fets. Constata que un dels fets que 

reclamen tots els agents socials que tenen representació a la Guàrdia Urbana és aquest, que el 

govern defensi els seus drets com a Ajuntament de Barcelona i com a companys seus que són. 

 

El Sr. RECASENS pot acceptar que els regidors no hi estiguin d’acord i ho respecta. 

Tanmateix, considera que no es pot dir que hi ha discriminació, perquè realment els agents 

tenen garantia de defensa, i no només de defensa, sinó llibertat d’acció en aquesta defensa, 

sense cap mena d’impediment. 

Pensa que una altra cosa és trobar una fórmula processal, per la qual cosa demana ajuda. Pot 

entendre que políticament hi hagi una demanda, però reitera que cal trobar un encaix processal 

en aquesta demanda. Destaca que els casos que s’han plantejat són casos en què els agents han 

patit danys, però en què no s’han concretat danys a les coses. Diu que no deuen pretendre que 

l’Ajuntament es personi considerant que l’agent és una cosa de l’Ajuntament que ha patit danys. 

Indica que, quan hi hagi danys, serà una altra situació que caldrà estudiar d’una altra manera. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

21.-  (M1519/8581) Quins són els criteris que ha tingut el Govern municipal per canviar 

l’adjudicació de la gestió del CCIB i per quin motiu no s’ha comunicat amb transparència als 

grups de l’oposició abans de prendre aquesta decisió? 

 

La Sra. BARCELÓ pregunta quins són els criteris que ha tingut el govern municipal per canviar 

l’adjudicació de la gestió del CCIB, que passarà a ser gestionat per Fira de Barcelona, i per quin 

motiu no s’ha comunicat amb transparència als grups de l’oposició abans de prendre aquesta 

decisió. 

 

El Sr. MARTÍ GRAU explica que el criteri és que s’acaba la concessió de la gestió d’aquest 

centre el 2021. Informa que s’ha anticipat amb tanta antelació perquè hi comença a haver agents 

internacionals que demanen fer reserves per a congressos que s’han anat fent a la ciutat durant 

molts anys a partir de l’any 2021. 

Comenta que actualment l’empresa que té la gestió no pot fer reserves posteriors a la seva 

concessió i que, per tant, s’havia de prendre aquesta decisió amb prou temps per no perdre cap 

oportunitat de possibles congressos futurs a partir del 2021. 

Indica que, davant d’això, tenia un doble camí, ja que una possibilitat era tornar a treure a 

concurs, com s’havia fet fa molts anys coincidint amb el Fòrum de les Cultures, el 2004, la 

gestió privada d’aquest edifici que és de titularitat municipal, o bé buscar un gestor que 

permetés millorar les seves condicions. 

Informa que en aquest cas es va decidir, com fan les ciutats del món, reforçar les grans 

plataformes d’internacionalització econòmica com Fira de Barcelona. Comenta que aquestes 

fires competeixen en l’àmbit internacional, no entre elles a la mateixa ciutat, sinó amb altres 

recintes firals i palaus de congressos d’arreu del món. Diu que la lògica cada vegada més 
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d’esdeveniments que són híbrids entre fires d’empreses i congressos, com el Mobile World 

Congress o l’Smart City Expo, que té una part de congrés i una part d’exposició, fa que aquests 

recintes necessitin reforçar la seva competitivitat millorant les seves condicions físiques. 

Destaca que aquí hi havia una oportunitat perquè Fira de Barcelona és experta en l’organització 

d’esdeveniments i que l’oportunitat era traslladar a una institució 100% pública, amb 

participació de la Generalitat de Catalunya, la gestió d’aquest palau de congressos.  

Informa que se’n va parlar i que per poder continuar assumint reserves posteriors al 2021 es va 

decidir fer-ho públic coincidint amb la roda de premsa en què es presentaven els resultats de la 

fira del 2017, que són espectaculars des del punt de vista de la gestió i dels resultats econòmics. 

 

La Sra. BARCELÓ constata que el govern municipal sempre parla de transparència, però pensa 

que la transparència ha estat la gran absent en aquesta adjudicació. Es queixa que de nou el 

govern no parla, sinó que li passa la paraula al gerent, a qui agraeix les explicacions. 

Es pregunta per quins motius no es va informar els grups, ja que hi havia temps. També es 

pregunta per què no es va avisar i no es va fer una reunió amb els grups de l’oposició. Constata 

que Barcelona en Comú és un govern en minoria que actua sense exercir cap diàleg amb la resta 

dels grups. 

No li ha quedat clar quin ha estat el canvi de criteris de gestió, ja que s’han donat per sobre. 

Pensa que això es podria haver parlat amb tots els grups. Explica que el CCIB ha estat gestionat 

per l’empresa GL Events i que va tancar el 2017 havent fet 122 esdeveniments, amb una 

facturació de 3,35 milions d’euros i amb 115 treballadors. Vol saber si aquests canvis poden 

afectar aquests treballadors. 

No sap si el govern és conscient de com pot repercutir als hotels de la zona aquest canvi, ja que 

un 60% de la facturació era gràcies als esdeveniments del CCIB. Tampoc no sap si el govern és 

conscient del retorn social que es feia a aquesta empresa amb entitats com la Fundació 

Trinijove, amb una aportació de 20.000 euros l’any, o l’Hotel Invisible, de la Fundació IReS, 

entre d’altres. Pregunta si el govern municipal es compromet per tal que aquests projectes 

socials continuïn. Afegeix que també participa en el Barcelona Forum District, que té un retorn 

important al Districte de Sant Martí. Comenta que també té un impacte econòmic en un turisme 

que causa pocs problemes a la ciutat. 

Pel que fa als clients que comentava el Sr. Martí, constata que el 60% de la facturació del CCIB 

ha estat amb clients repetitius. Indica que aquesta cartera de clients pertany a aquesta empresa i 

no al CCIB. No sap si això el gerent ho ha tingut present. 

Manifesta que el seu Grup no dirà mai qui ha de gestionar el CCIB, però sí que demana 

transparència, diàleg i negociació amb els grups municipals. 

Es queixa que un cop més es troba amb decisions unilaterals d’un govern que està en minoria, 

però que actua sense diàleg ni capacitat de negociació amb l’oposició. 

 

El Sr. MARTÍ GRAU diu que la transparència serà total perquè aquests acords hauran de passar 

pels òrgans corresponents i hauran d’acabar sent aprovats al Plenari. Aclareix que la gestió de 

GL Events és molt positiva. Diu que, com que no té temps, li farà arribar la resposta 

telegràficament per escrit. 
 

Es dona per tractada. 
 

Del Grup Municipal Cs: 
 

22.-  (M1519/8582) Quins són els motius de discriminació per a no personar-se com acusació 

particular l’Ajuntament davant d’agressions sofertes pels nostres companys de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona? 
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(Tractat conjuntament amb el punt 20) 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

23.-  (M1519/8570) A quin cost té previst el Govern municipal que s’elevi el pressupost final 

destinat a les multiconsultes? 

 

La Sra. CAPDEVILA diu que, més enllà del ferm compromís d’ERC amb la participació i la 

necessitat de preguntar i consultar a la ciutadania, la pregunta del seu Grup es fonamenta en la 

seva preocupació pel fet de què pot arribar a costar finalment la multiconsulta prevista per al 

2018. 

Comenta que inicialment el Servei de Producció i Logística per a la Multiconsulta comptava 

amb un pressupost total de 918.652 euros. Indica que es va treure a concurs i es va aturar, atès 

que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va admetre a tràmit el recurs de 3CS 

Cambios Estratégicos, SL, de manera que va quedar en suspens el procés de contractació de tota 

la logística de la multiconsulta. 

Comenta que, davant d’aquesta aturada, al gener, sense informació prèvia, els grups municipals 

es van trobar que a la proppassada Comissió de Govern del 25 de gener de 2018 va aprovar una 

transferència de crèdit d’un milió i mig d’euros per fer front a les despeses del servei de la 

multiconsulta de l’Àrea de Drets de la Ciutadania, Cultura i Participació i que al març de 2018 

s’ha iniciat el concurs per a l’adjudicació del servei d’enviament d’una carta amb un codi 

personal de votació a tots els ciutadans empadronats a Barcelona majors de 16 anys per tal de 

poder votar a la consulta ciutadana prevista a Barcelona per al 2018, amb un valor de 

535.642,80 euros, afegint aquesta inversió al concurs per al servei d’impressió i manipulació 

del codi postal de votació per a una consulta ciutadana de l’Ajuntament valorat en 39.931 euros. 

Indica que estan parlant de més de 2 milions d’euros, que és més del doble que el que hi havia 

previst inicialment, que eren 918.652 euros i, per tant, no arribava al milió d’euros. Vist això, 

manifesta que la seva pregunta és a quin cost té previst el govern municipal que s’elevi el 

pressupost final destinat a les multiconsultes. 

 

La Sra. PIN respon que el cost final no li pot dir, però es compromet, com a màxim el mes 

d’octubre, és a dir, després que s’hagi fet la multiconsulta, a portar a la Comissió un informe de 

quin ha estat el cost total. 

Només li vol corregir una qüestió. Apunta que el contracte que s’ha impugnat era el de la 

producció de la consulta, però que l’enviament de cartes, el vot electrònic, etc., anava a part i, 

per tant, el cost inicial previst no era només el d’aquest contracte. 

Anuncia que dirà el que hi ha ara mateix pressupostat, sabent que hi ha alguns conceptes que 

encara estan per determinar. Informa que hi ha pràcticament un milió d’euros per a la votació 

electrònica; 93.887 per a l’assumpció de personal propi per a l’organització de la multiconsulta, 

en què manquen alguns tècnics que s’han de poder incorporar; 535.000 euros per a l’enviament 

extraordinari de la carta amb el codi de votació; 20.900 euros per a l’enviament de la guia de la 

multiconsulta; 139.000 euros per a la part de comunicació, que dona un total d’1.800.000 euros. 

Insisteix que hi ha qüestions que s’han d’acabar de tancar. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix l’explicació. Tanmateix, entén que potser estaria bé tenir el cost 

final abans de fer la consulta. Pensa que 2 milions d’euros són molts diners per fer una 
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multiconsulta. Diu que potser els altres grups pensen el mateix o no. Repeteix que creu que 

estaria bé que el pressupost es tingués abans. 

 

La Sra. PIN aclareix que no ha dit que sabran quant ha costat quan s’hagi fet, sinó que ara 

mateix no ho té i que igualment n’informarà quan estigui feta. Diu que quan tingui tots els 

costos evidentment podrà donar-ne compte. 

Manifesta que no s’ha recordat de dir que l’única consulta que s’ha promogut des de 

l’Ajuntament va tenir un cost de gairebé 4 milions d’euros. Sap en general que quan es diu que 

es creuen la participació i la transparència vol dir més feina, més esforços i amb més recursos 

humans i més recursos econòmics. Pensa que això ho saben tots. Constata que és la primera 

multiconsulta que es fa a l’Ajuntament de Barcelona i que cal permetre també que s’agafi un 

cert rodatge per després anar reduint els costos. Troba evident que tindrà un cost i diu que no ho 

ha negat en cap moment. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

24.-  (M1519/8573) Quines mesures pren i prendrà per a properes ocasions el Govern per tal de 

garantir que els directors de Relacions Laborals de totes les empreses públiques no vulneren el 

dret a la vaga de les treballadores? 

 

La Sra. ROVIRA comenta que, en el marc del suport a la vaga feminista del 8 de març, el 

Plenari de l’Ajuntament va aprovar una proposta per donar-hi suport facilitant que les 

treballadores de l’Ajuntament, així com també les treballadores de les empreses que li donen 

servei, es poguessin adherir a aquella vaga i difonent la convocatòria de la vaga general 

feminista a través dels mitjans corporatius. Diu que ha citat textualment el que es va aprovar. 

Malgrat això, indica que el passat 26 de febrer, tal com es va fer abans de la vaga del 3 

d’octubre i del 8 de novembre, el director de Relacions Laborals de Barcelona Activa enviava 

un correu electrònic a totes les treballadores on es demanava que s’informés amb anterioritat o 

immediatament després del dia 8 de l’exercici del dret a vaga. Explica que altres departaments 

de l’Ajuntament també es van sumar a aquesta petició i van demanar a les treballadores que 

feien la vaga de 2 hores que fitxessin abans i després posant com a concepte que feien vaga. 

Pensa que aquest fet es pot entendre com una coacció a les treballadores i, per tant, com una 

vulneració del seu dret a vaga. 

Alhora, vol afegir la decisió que va prendre Barcelona Activa de regalar un dia lliure a 

disposició de les persones que van anar a treballar el 3 d’octubre, confonent les treballadores, ja 

que aquell dia estava convocada una vaga general, independentment que Barcelona Activa se 

sumés a l’aturada general d’aquell dia, que també es va convocar des d’alguns sindicats. 

En aquest sentit, vol recordar que l’exercici del dret a vaga està regulat i que si es demana que 

els treballadors n’informin s’està vulnerant el dret a vaga. Davant d’això, pregunta quines 

mesures prendrà el govern municipal, entenent que això ha estat una vulneració d’un dret 

fonamental per part del director de Recursos Humans de Barcelona Activa. També vol saber 

quines mesures pren i prendrà el govern per a properes ocasions per garantir que els directors de 

Relacions Laborals a totes les empreses públiques no vulnerin el dret a vaga de les treballadores 

com s’ha fet en els casos que ha especificat. 

 

El Sr. DAROCA comenta que els responsables de Relacions Laborals de les diferents empreses 

al llarg dels anys, en què hi ha hagut diverses convocatòries de vaga, i també el mateix 
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Ajuntament han actuat amb ple respecte a l’exercici del dret a vaga del personal. Diu que això 

és una constant històrica. Afegeix que el respecte a l’exercici del dret a vaga és un principi que 

el govern sempre ha protegit i que hi ha donat suport. 

Manifesta que el correu electrònic a què ha fet referència la Sra. Rovira, tot i que es podia haver 

formulat d’una altra manera, pretenia simplement tenir una informació sobre quines persones o 

donar unes indicacions tècniques sobre les persones que feien vaga, de tal manera que es 

pogués garantir que els serveis mínims que estaven previstos i aplicats a través d’un decret 

d’alcaldia es poguessin activar, així com fer un seguiment de les persones que havien fet vaga 

per procedir als descomptes corresponents, com no pot ser d’una altra manera. 

Conclou, doncs, que en cap cas es pot parlar d’una coacció ni d’una vulneració del dret de vaga. 

Afegeix que tampoc no es pretenia de cap de les maneres. Comenta que tant l’Ajuntament com 

els responsables de Relacions Laborals de les diferents empreses ho tenen prou clar. 

De tota manera, diu que el compromís és vetllar per la major precisió terminològica en aquesta 

mena de comunicats. Pensa que normalment això s’aconsegueix, però reconeix que potser en 

aquest concret hi ha hagut alguna expressió més desafortunada o algú ha pogut mal interpretar 

el tema en aquest sentit. Per tant, es compromet a vetllar perquè això sigui així i que aquesta 

intencionalitat que l’Ajuntament ha palesat diverses vegades es plasmi i se segueixi plasmant en 

aquestes comunicacions. 

 

La Sra. ROVIRA vol puntualitzar que tenen conceptes diferents del que és la garantia del dret a 

vaga. Per tant, torna a demanar que es revisin les actuacions que es van produir, perquè no és 

que sigui un tema gramatical o de com està escrit, sinó que es va demanar directament a les 

treballadores abans de la vaga que diguessin si farien vaga o no, cosa que vulnera directament el 

dret a vaga perquè s’entén que s’està coaccionant les treballadores per poder exercir aquest dret. 

Constata que això no ha passat un cop, sinó que va passar el 3 d’octubre, va passar el 8 de 

novembre i va tornar a passar el 8 de març. Per tant, demana que es revisi i no dona per vàlides 

les explicacions de Recursos Humans. 

 

El Sr. DAROCA diu que procuraran fer les coses de la millor manera possible, però insisteix 

que tenir informació sobre quines persones han seguit la vaga per tal de poder comptabilitzar 

quanta gent l’ha feta i quanta gent no l’ha feta i qui hi ha estat per poder fer els descomptes 

forma part de la normativa vigent i del sentit comú més elemental. No entén en què es pot 

millorar això. 

 

Es dona per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

25.-  (M1519/8592) Que el Govern municipal informi sobre l’estat d’execució del prec presentat a la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció del mes 

d’octubre del 2015, amb el següent contingut: (M1519/1193) Que el govern municipal presenti 

a la propera Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

un informe detallat sobre l’agenda d’actes, les trobades institucionals, els acords subscrits, el 

cost desglossat i els acompanyants del viatge de l’alcaldessa a Alemanya. Que la presentació 

d’un informe a la Comissió posterior als viatges de l’alcaldessa, sigui una pràctica habitual per 

a tots i cadascun dels viatges internacionals que es duguin a terme en el futur. 
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El Sr. MARTÍ comenta que és un seguiment d’un prec que és del 2015, però diu que segur que 

si en busqués en tindria algun altre de més recent. Explica que el prec era en la línia que el 

govern informés dels continguts dels viatges o de les accions internacionals que desenvolupa, 

com qualsevol govern municipal d’una capital d’un país com és Barcelona. 

Manifesta que en diverses ocasions ha reclamat a aquesta Comissió informació no solament 

sobre la preparació, les delegacions, els objectius dels viatges, sinó també sobre els resultats –

no immediats, però sí a mesos vista– polítics o rendiments que s’hagin pogut treure d’aquests 

viatges internacionals que fan tots els governs, de manera que no els posa en dubte. Es queixa, 

però, que no hi ha hagut manera. Constata que fa tres anys que reclama cada vegada que hi ha 

un viatge internacional al govern que s’informi i que doni compliment a la seva paraula, perquè 

això el govern ho ha acceptat reiteradament, tant el Sr. Pisarello com altres regidors del govern. 

Insisteix que gairebé tres anys després cada sessió d’aquesta Comissió cal reclamar un 

compliment que és una qüestió bàsica de transparència i de democràcia. 

Aclareix que no parla en concret de cap viatge, perquè l’últim li sembla que va ser a Suïssa, 

però sí que demana que el govern doni informació a la sessió de la Comissió posterior al viatge 

internacional a tots els grups municipals, però especialment al Grup Municipal Demòcrata, que 

té un especial interès en aquests viatges i en el rendiment que en poden treure per a la ciutat. 

Diu que a veure si abans que acabi el mandat actual pot tenir aquesta informació. 

 

La Sra. PÉREZ diu que no pot respondre per tot l’anterior, però creu que en les àrees que ha 

portat fins ara ha anat trobant les vies d’estar en comunicació i que tothom tingui la informació 

que necessita. 

Comenta que, de fet, l’informe de què parla el prec de què es fa seguiment es va lliurar. Per 

això portava tota la informació dels precs i les preguntes, que estan contestades. Manifesta que 

cada vegada que s’ha reclamat o demanat informació s’ha respost. Diu que ho porta tot per si se 

n’havia quedat alguna per respondre. 

Pel que fa als viatges de l’alcaldessa en particular, que és on es dediquen més esforços i on hi 

ha més part de contingut i d’equip de recursos humans, indica que hi ha informes de tot. Creu 

que és molt positiu poder compartir-ho, però no veu la necessitat que es porti a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció cada vegada que fa un 

viatge, perquè no és igual un Habitat III, en què s’està marcant la nova agenda urbana i s’hi 

dediquen 4 o 5 dies, que fer una anada i tornada a Brussel·les perquè hi ha una reunió en 

particular. No veu necessari, doncs, presentar un informe de tots els viatges, tot i que sempre 

que es demani es farà. Constata que hi ha compareixences, de manera que es pot demanar i pot 

haver-hi precs. Reitera que els informes estan preparats, i diu que no té cap inconvenient a 

compartir tota la informació que té la Regidoria Internacional. 

 

El Sr. MARTÍ celebra que la Sra. Pérez tingui aquests informes, perquè vol dir que la feina s’ha 

fet, però pensa que caldria que els compartissin. Recorda que el prec del 2015 no feia referència 

a un viatge concret, sinó que es deia que de cara al futur, cada vegada que hi hagués un viatge 

internacional, el govern reportés a l’oposició els continguts i els resultats d’aquests viatges. 

Aclareix que tant li és la via que sigui, és a dir, que si no és a la Comissió de Presidència, Drets 

de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, que sigui a la comissió corresponent per 

temàtica. Insisteix, però, que el govern reporti la informació que demana el Grup Municipal 

Demòcrata. 

 

La Sra. PÉREZ diu que ha revisat l’acta, que és bastant entretinguda amb la Sra. Vila 

intervenint. Comenta que de la iniciativa que va presentar el Grup Municipal Demòcrata en 

aquell moment es parlava d’un viatge en específic, que era a Alemanya i Leipzig, i que també 
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feia referència a com fer-ho. Insisteix que no creu que l’espai siguin les comissions, si no és que 

realment sigui un viatge com el de Quito, que tenia un nivell de contingut que es podria haver 

compartit. Reconeix que probablement podria haver proposat compartir-ho, però que no ho va 

fer. Es compromet a tenir-ho molt més en compte a partir d’ara, si no via correu electrònic, via 

reunions per poder anar compartint aquesta agenda internacional que té el govern. 

 

Es dona per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

Única.- La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania Participació i Seguretat i Prevenció constata: 

Primer: Que el Sr. Jordi Sánchez i Picanyol té dret a ser presentat com a candidat per a la 

investidura a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, ja que no concorren els supòsits 

d’inelegibilitat ni tampoc va ser impugnada la seva candidatura segons les lleis i, en concret, la 

LOREG i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Segon: Que el president o presidenta de la 

Generalitat és escollit pel Parlament i els seus membres, segons el que estableix l’Estatut 

d’Autonomia i el Reglament del Parlament i la llei 13/2008, de 5 de novembre, de la 

Presidència de la Generalitat i del Govern. Tercer: Que qualsevol impediment a l’exercici dels 

Drets i les llibertats fonamentals de participació política del Sr. Jordi Sánchez, es consideraria 

una vulneració dels esmentats Drets segons la legislació vigent. 

 

S’APROVA aquesta Declaració Institucional, que ha estat llegida pel Sr. Ciurana, amb el 

posicionament favorable de tots els grups municipals i del Sr. Ardanuy, excepte dels grups de 

Ciutadans, del Partit dels Socialistes de Catalunya i del Partit Popular. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.55 hores. 


